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Abstract 

"The Holy Spirit will surely fall..." 

A study in bodily experiences interpreted as religious by the individual, in a 

Christian charismatic context. 

In this paper I aimed to explore the bodily experiences and expressions that Christian 

charismatics interpret as religious.  The so-called presence of God and the so-called gifts of 

the spirit were in focus in the gathering of information. My purpose was to find out how the 

social community of the Christian charismatics affects the subjective bodily experiences that 

are interpreted as religious by the individual. The main questions were:  

1: How do Christian charismatics describe religious experiences and their effect on the body? 

2: What bodily expressions of religious experience can be observed in Christian charismatic 

contexts? 

3: Is there a common way of expressing the experience of God's presence (individually or in a 

group) and how, in this case, can any resemblance be explained? 

The methods used to answer these questions were qualitative interviews and participant 

observations, which then were analyzed by the anthropologist Thomas J. Csordas theory of 

embodiment. By applying his theory on a Swedish-based material I hope to bring a new 

perspective into the research on this subject and inspire to further research and curiosity about 

Christian charismatics in Sweden. In this essay phenomena such as falling in the spirit, 

speaking in tongues, and healing were analyzed. Some of the phenomena, which are 

interpreted as presences of God by the believer, could be explained according to the theory of 

embodiment, but some could not. The similarities of bodily religious experiences among 

different groups of Christian charismatics can be explained with the concept of habitus. That 

is because even though the groups may have long distances between them, the still share 

behaviors and belief systems , for example the Bible, as common ideas in the global habitus 

of Christian charismatics.  

Sökord: karismatisk, nådegåvor, andedop, tungotal, profetior, helanden, embodiment, habitus, 

Thomas J. Csordas 



Emma Lundqvist  3 

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 7 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 7 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 8 

1.5 Material och metod ........................................................................................................... 8 

1.5.1 Kvalitativ intervju ...................................................................................................... 8 

1.5.2 Deltagande observation ............................................................................................ 10 

1.5.4 Urval ........................................................................................................................ 11 

1.5.5 Reliabilitet ................................................................................................................ 12 

1.5.6 Validitet .................................................................................................................... 12 

1.5.7 Forskning på hemmaplan ......................................................................................... 13 

1.5.8 Etiska aspekter ......................................................................................................... 14 

1.6 Tidigare forskning .......................................................................................................... 17 

2. Huvuddel ............................................................................................................................. 20 

2.1 Teori ................................................................................................................................ 20 

2.2 Begreppsorientering ........................................................................................................ 22 

2.3 Historisk överblick över kristna karismatiska rörelser i Sverige .................................... 26 

2.4 Resultat ........................................................................................................................... 28 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer ............................................................................................... 28 

2.4.2 Presentation av respondenter ................................................................................... 28 

2.4.2.1 Ulrika ................................................................................................................. 28 

2.4.2.2 Jasmine .............................................................................................................. 28 

2.4.2.3 Ellinor ................................................................................................................ 29 

2.4.2.4 Maria ................................................................................................................. 29 

2.4.2.5 Lukas ................................................................................................................. 30 

2.4.2.6 Tilde och Gabriel ............................................................................................... 30 

2.4.3 Respondenternas egna utsagor ................................................................................. 31 

2.4.3.1 Kroppsliga förnimmelser av gudsnärvaro ......................................................... 31 



Emma Lundqvist  4 

2.4.3.2 Bön och religiös praktik relaterat till kroppsliga upplevelser ........................... 35 

2.4.3.3 Helanden ............................................................................................................ 36 

2.4.3.4 Tungotal och andedop ....................................................................................... 38 

2.4.3.5 Profetior och kunskapsord ................................................................................. 43 

2.4.4 Etnografisk evidens från fältarbete .......................................................................... 45 

2.4.5 Presentation av fältplatser ........................................................................................ 46 

2.4.5.1 Den stora frikyrkoförsamlingen ........................................................................ 46 

2.4.5.2 Det ekumeniska kapellet ................................................................................... 46 

2.4.5.3 Soaking i fristående kristen organisation .......................................................... 47 

2.4.6 Empiri från fältplatserna utifrån teman .................................................................... 47 

2.4.6.1 Helande och förbön i social kontext .................................................................. 47 

2.4.6.2 Synliga uttryck för tungotal, andedop och profetior ......................................... 48 

2.4.6.3 Övrig relevant religiös praktik samt synligt praktiserande av kroppsliga uttryck

 ....................................................................................................................................... 50 

3. Analys .................................................................................................................................. 52 

3.1 Inledning ......................................................................................................................... 52 

3.2 Analys av material .......................................................................................................... 53 

Gemensamma drag för kroppsliga förnimmelser av gudsnärvaro ................................ 53 

Att ”falla i anden” ......................................................................................................... 54 

Bön och religiös praktik ................................................................................................ 55 

Helanden ........................................................................................................................ 56 

Tungotal och andedop ................................................................................................... 56 

Kunskapsord och profetior ............................................................................................ 58 

Övrig analys av etnografisk evidens ............................................................................. 58 

3.4 Vidare forskning ............................................................................................................. 59 

3.5 Sammanfattning .............................................................................................................. 59 

4. Referenser ........................................................................................................................... 64 

4.1 Deltagande observationer ............................................................................................... 64 

4.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 64 

4.3 Tryckta källor ................................................................................................................. 64 

4.4 Internetreferenser ............................................................................................................ 65 



Emma Lundqvist  5 

Bilaga 1: Intervjuhandledning .............................................................................................. 68 

  



Emma Lundqvist  6 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det tidigaste mötet med så kallade karismatiska
1
 uttryck minns jag väl. Det var när en hel 

församling från Pingstkyrkan kom på besök för att fira gudstjänst tillsammans med oss i min 

barndoms norrländska baptistförsamling. Vid detta tillfälle stod ett par personer upp, höll 

händerna högt framför sig och talade ett språk rakt ut i luften som jag inte förstod. Någon 

annan föll helt plötsligt baklänges och hamnade på golvet framme vid första bänk, men ingen 

verkade tro att det var något farligt. Jag frågade min mamma vad det var som hände, men 

istället för något svar fick jag ett glas saft nere i kyrkans kök. Jag kan i efterhand förstå henne, 

för det var säkert inte lätt att förklara karismatiska
2
 uttryck som andedop

3
 och tungotal

4
 för 

den lilla flicka jag var då. 

Jag har nu fått ägna mig åt att undersöka de karismatiska uttryck jag konfronterades med som 

liten. Under arbetets gång har jag sett och hört de mest häpnadsväckande berättelser och fått 

ta del av ett nätverk och en världsuppfattning som få i Sverige känner till. Jag hoppas med 

min uppsats kunna uppmärksamma denna grupp kristna och deras förmåga att fysiskt och 

mycket intensivt uppleva något som de kallar för den helige Ande. Jag vill med denna uppsats 

inspirera läsaren till större nyfikenhet och fortsatt forskning av detta ämne. 

Jag vill också passa på att rikta ett varm tack till dem som jag fått privilegiet att intervjua och 

som så öppet och ärligt delat med sig av sina erfarenheter och tankar kring detta ämne. Jag 

vill även tacka min handledare Åsa Trulsson, som kommit med feedback ända in på 

småtimmarna samt min fästman Anders Josefsson för hans outtröttliga tålamod. 

Emma Lundqvist 2012 

  

                                                 
1
 Karismatisk, kristen trosinriktning med fokus på de så kallade nådegåvorna, där de troende menar att Gud ger 

mer eller mindre övernaturliga egenskaper till de troende, för att de ska verka för församlingens uppbyggelse. 

Här avses alltså inte med ordet karismatisk att ha en stark personlig utstrålning. Se vidare under avsnittet om 

begreppsorientering. 
2
 Karismatisk, se vidare under avsnittet om begreppsorientering. 

3
 Andedop, en mycket stark religiös upplevelse inom kristna karismatiska sammanhang, som ofta åtföljs av det 

så kallade tungotalet, se vidare under avsnittet begreppsorientering 
4
 Tungotal, enligt kristen tro förmågan att med hjälp av den helige Ande, be till Gud på ett språk man inte själv 

förstår, se vidare under avsnittet begreppsorientering. 
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1.2 Syfte  

Jag vill med min uppsats undersöka de kroppsliga upplevelser och uttryck som kristna 

karismatiker tolkar som religiösa, med fokus på så kallad gudsnärvaro
5
 och de så kallade 

nådegåvorna.
6
 Jag vill även ta reda på hur den sociala gemenskapen i kristna karismatiska 

sammanhang påverkar de subjektiva kroppsliga upplevelserna som tolkas som religiösa av 

individen. 

1.3 Frågeställningar 

1 Hur beskriver kristna karismatiker religiösa upplevelsers påverkan på kroppen? 

2 Vilka synliga kroppsliga uttryck kan iakttas i kristna karismatiska sammanhang? 

3 Finns det gemensamma sätt att uttrycka upplevelsen av gudsnärvaro
7
 (enskilt eller i grupp) 

och hur kan eventuella likheter i så fall förklaras? 

  

                                                 
5
 Med gudsnärvaro menas genomgående denna uppsats den troendes känsla av att Gud är påtagligt närvarande, 

se vidare under avsnittet begreppsorientering 
6
 Nådegåvor, enligt kristen tro mer eller mindre övernaturliga egenskaper som ges av Gud till den troende, se 

vidare under avsnittet begreppsorientering 
7
 gudsnärvaro, se vidare under avsnittet begreppsorientering 
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1.4 Avgränsningar   

Min studie är en kvalitativ studie med fokus på djupgående intervjuer och observationer. Jag 

gör inte anspråk på att undersöka hela den globala karismatiska rörelsen och inte heller på att 

kunna täcka hela fältet av karismatiska kristna rörelser i Sverige. Det finns också många 

intressanta teman att beröra i förhållande till karismatisk kristendom och som jag också har 

stöd för i mitt material, till exempel ledarskap, språkbruk, innanför och utanförskap samt 

framgångsteologi.
8
 Jag har dock valt att bortse från detta på grund av kandidatuppsatsens 

ramar. 

1.5 Material och metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva insamlingen av materialet och presentera vilka 

metoder jag använt mig av till detta. Genom att undersöka mitt område, med två olika 

metoder, genom deltagande observationer och kvalitativa intervjuer, gjordes en 

metodtriangulering. Detta är ett bra tillvägagångssätt för att ge analysen av materialet en bra 

grund att stå på, enligt Pål Repstad,
9
 vars bok Närhet och distans, kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap (2007) jag i huvudsak utgått ifrån, när det gäller val av metod. Dessa båda 

metoder kombinerade gör det enligt Repstad möjligt att studera samma fenomen ur två 

vinklar, dels genom den subjektiva upplevelsevärlden
10

 dels genom fysiska, grupp- och 

miljömässiga aspekter,
11

 till karismatiska upplevelser. Kapitlet förklarar hur urvalsprocessen 

gått till, alltså hur jag kommit i kontakt med de personer och platser som förekommer i 

studien. Kapitlet berör vidare metodkritiska aspekter, såsom eventuella problem när det gäller 

forskning på hemmaplan, samt de etiska aspekter som bör tas hänsyn till. 

1.5.1 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju är ett professionellt samtal två eller ibland flera personer emellan med 

tyngdpunkt på respondentens tankar och erfarenheter. Tanken med detta tillvägagångssätt 

menar Kvale och Brinkman är att man:  

                                                 
8
 Framgångsteologi, tron att kristen tro är vägen till framgång och hälsa, se vidare under avsnittet 

begreppsorientering 
9
 Repstad (2007) sid 28 

10
 Repstad (2007) sid 84 

11
 Repstad (2007) sid 34 
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… söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna. 
12

 

Repstad menar att sätta sig ner med en person och i lugn och ro ta del av den personens inre 

tankevärld, är ett moment som man i stor utsträckning missar om man bara gör deltagande 

observationer,
13

 och eftersom jag också var ute efter respondenternas personliga erfarenheter 

och subjektiva världsuppfattning passade denna metod till studiens syfte. Det är enligt 

Repstad viktigt att intervjun äger rum på en för intervjupersonen känd plats,
14

 vilket jag tagit 

fasta på och följt. De sex intervjuer som gjordes, resulterade i sju personers svar, då det vid ett 

tillfälle var två personer som svarade samtidigt på mina frågor. Först var tanken att jag enbart 

skulle göra en intervju med kvinnan i detta par, men när hennes man också erbjöd sig att 

berätta sin historia, tog jag beslutet att göra en intervju med dessa två samtidigt. Då de båda 

samtyckte till att intervjuas samtidigt och är vana vid att prata om dessa saker med varandra, 

anser jag att detta arrangemang inte nämnvärt skadat trovärdigheten i denna intervju. Alla 

intervjuer utom en spelades in med hjälp av en radiomikrofon som placerades på ett bord 

emellan oss, en teknik som många forskare använder sig av enligt Repstad.
15

 Den intervju 

som inte spelades in av tekniska skäl, transkriberade jag direkt efteråt, med 

minnesanteckningar som stöd. Till hjälp hade jag vid alla intervjuer en intervjuhandledning 

med frågor, som mer eller mindre skulle fungera som ett bakgrundsstöd till samtalet, om det 

körde fast.
16

 En stor del av intervjuhandledningen utgick ifrån de så kallade andliga 

nådegåvorna,
17

 som är ett välkänt begrepp inom kristna karismatiska rörelser, som har starka 

kopplingar till kroppslig praktik och fungerade som en bra ingång till samtalet. Deltagarna 

fick styra samtalet så mycket som möjligt utifrån de teman som frågorna i 

intervjuhandledningen hade. Att en viss fråga skulle komma efter någon annan var inte 

relevant. Därför kunde jag med ro låta deltagarna berätta sin historia i den ordning de själva 

föredrog.
18

 Det blev alltså semistrukturerade intervjuer där den kortaste varade i 26 minuter 

och den längsta i 51 minuter. I början av varje intervju gavs svarspersonen information kring 

studien enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, som närmare behandlas senare. Tanken med 

                                                 
12

 Repstad (2007) sid 84 
13

 Repstad (2007) sid 84 
14

 Repstad (2007) sid 95 
15

 Repstad (2007) sid 93 
16

 Se Repstad (2007) sid 86-87 
17

 Nådegåvor, se avsnittet om begreppsorientering 
18

 Se Repstad (2007) sid 86 -87 
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uppsatsen beskrevs med vida ordalag för respondenten och jag försökte avdramatisera 

ljudinspelningen så gott det gick.
19

 

1.5.2 Deltagande observation 

En del av det insamlade materialet består av deltagande observationer under olika kristna 

karismatiska sammankomster. Att göra deltagande observationer innebär, säger Repstad, att 

man studerar människor på deras naturliga mötesplatser, och att man iakttar deras naturliga 

beteende där. Det kan också innefatta informella samtal med personer man träffar på fältet.
20

 

Deltagande observationer kan genomföras på två sätt berättar Repstad. I en dold observation 

har de observerade människorna ingen vetskap om att de blir iakttagna av en observatör 

medan i en öppen observation informerar man alla inblandade innan observationen börjar vad 

som kommer att ske. Där emellan finns naturligtvis en skala av mer eller mindre öppenhet. 
21

  

Det kan ibland vara nödvändigt att man i en deltagande observation deltar i praktiska sysslor 

och annat som behöver utföras, för att skapa tillit och förtroende istället för att vara en tyst 

iakttagare som sprider osäkerhet omkring sig.
22

I mitt fältarbete blev detta extra tydligt då jag 

under en observation råkade stå bakom en person som i en förbönssituation
23

 föll baklänges, 

som jag, forskare eller ej, naturligtvis var tvungen att ta emot. Man bör däremot inte ta efter 

de observerades beteenden och världsbild för mycket. Det är det som Repstad och andra 

socialantropologer kallar för ”going native”,
24

 men det kommer att tas upp utförligare i 

avsnittet om att göra forskning på hemmaplan. 

Fältarbetet gjordes på tre olika platser, varav en av platserna observerades vid fyra tillfällen 

under samma vecka, de andra vid ett tillfälle var. En del anteckningar och citat skrevs ner 

under pågående observation som Repstad rekommenderar.
25

 Anteckningarna från fältet blev 

så fort som möjligt efter observationerna nerskrivna i utökade fältanteckningar.   

  

                                                 
19

Se Repstad (2007) sid 47 
20

 Repstad (2007) sid 33 
21

 Repstad (2007) sid 41 
22

 Repstad (2007) sid 55 
23

 Förbön, eller personlig förbön, ett kristet bruk att be för någon annan och samtidigt lägga händerna på den 

personen, ofta i ett gudstjänstsammanhang där den som vill ha förbön kan söka sig fram till personer som 

tilldelats uppgiften att vara förebedjare. Se vidare under avsnittet om begreppsorientering. 
24

 Repstad (2007) sid 40 
25

 Repstad (2007) sid 64 -65 
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1.5.4 Urval 

Det finns inget register över den grupp människor jag velat studera, inte heller kan man 

garantera att alla människor i en traditionellt sett karismatisk församling, exempelvis en 

pingstkyrka, identifierar sig själva som karismatiska kristna. I de etablerade samfunden, och 

även utan samfundstillhörighet, finns karismatiska kristna, som bildar nätverk mellan 

varandra. Denna svårdefinierade grupp av karismatiska kristna kan därför sägas vara en dold 

population.
26

 Det var framför allt denna grupp människor som verkade intressant för denna 

kvalitativa studie, men för att hitta dem krävdes kännedom om vilka de var och var de kunde 

hittas. Nästan alla de personer och platser som studien genomfördes på, kom jag i kontakt 

med genom en så kallad ”nyckelperson”. En person som har högt anseende i denna grupp och 

ett stort kontaktnät i den dolda populationen, och som alltså känner till vilka personer och 

platser som bör vara lämpliga för studiens ändamål.
27

 Genom och runt denna nyckelperson, en 

man i sextioårsåldern, har jag hittat nästan alla deltagare i studien och två av de tre 

fältplatserna. Det faktum att två respondenter inte har någon koppling till nyckelpersonen 

väger upp eventuell partiskhet från denna, då det enligt Repstad kan finnas risk att en 

nyckelperson bara rekommenderar de personer som liknar honom själv.
28

 Jag gjorde mitt 

urval enligt det sätt som Repstad kallar för snöbollsprincipen. Den går ut på att man med 

utgångspunkt från en nyckelperson bygger 

vidare på kontakter som man får av denne 

tills urvalet är tillräckligt stort.
29

 

Respondenterna i intervjuerna är mer eller 

mindre bekanta med denna person, och 

fältplatserna hittade jag sedan genom dessa 

personer. För att förtydliga hur urvalet 

hänger ihop följer här en skiss över det hela 

undersökningsfältet. Den utgår överst från 

nyckelpersonen och mig själv, vidare till de 

sex intervjuerna och i nästa steg förklaras 

med hjälp av streck hur dessa personer har kopplingar till de olika observationsplatserna. 

Fältplatser och personer i undersökningen kommer närmare att beskrivas i resultatet. 

                                                 
26

 Se McGuire (2008) sid 3 - 6 
27

 Se Repstad (2007) sid 61 
28

 Repstad (2007) sid 89 
29

 Repstad (2007) sid 61 

Urvalet av respondenter och observationsplatser utifrån 

eget och nyckelpersons kontaktnät. 
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1.5.5 Reliabilitet 

Att ha en god reliabilitet handlar om att det resultat som framkommit i studien, skulle vara 

desamma om någon annan hade genomfört en likadan studie under samma förutsättningar. 

Forskningsresultaten ska vara tillförlitliga och trovärdiga, och det är viktigt att man är 

medveten om eventuella ledande frågor i intervjusituationer. Genom hela forskningsprocessen 

från fältarbete och intervjun, till utskrifter ska man vara vaksam på att bibehålla en god 

reliabilitet, genom att inte förvanska forskningsresultaten längs vägen.
30

 

I och med att jag sökte efter mitt material med hjälp av triangulering, d.v.s. genom att 

undersöka forskningsområdet utifrån två infallsvinklar, ökade jag materialets reliabilitet. I 

intervjuerna berättar deltagarna om de egna subjektiva upplevelserna och genom deltagande 

observationer i miljöer liknande de som de intervjuade berättar om, har jag letat efter de 

synliga uttryck som de själva beskriver. Detta tillvägagångssätt gör att sannorlikheten ökar att 

någon annan skulle kunna få samma resultat, om studien upprepades. En annan åtgärd för att 

öka reliabiliteten är att transkribera ljudfilerna från intervjuerna ordagrant, vilket jag också 

gjort. Detta menar Kvale och Brinkman är centralt för att undvika att tolka respondenternas 

utsagor felaktigt. 
31

 

1.5.6 Validitet 

Att en studie har validitet betyder enligt Kvale och Brinkman att studien undersöker det som 

den påstås undersöka. Vidare menar de att validiteten har att göra med att det som 

framkommer i resultatet är sant och riktigt, och att observationerna som genomförts verkligen 

innehållit det som var tänkt att observeras.
32

 Jag anser att validitetsgraden i denna studie 

stämmer överrens med ovan nämnda beskrivning. Detta grundar jag på att mina 

frågeställningar och syfte anpassades efter det material som faktiskt samlades in, vilket gjorde 

att jag inte behövde riskera att leta efter material som i slutändan kanske inte skulle passat in 

på redan bestämda frågeställningar. Eftersom målet med de kvalitativa intervjuerna varit att få 

ta del av olika personers subjektiva berättelser, kan inte deras upplevelser vara osanna, så 

länge de varken ljuger eller överdriver sina berättelser. 

                                                 
30

 Se Kvale och Brinkmann (2009) sid 263 
31

 Se Kvale och Brinkmann (2009) sid 263 
32

 Kvale och Brinkmann (2009) sid 264 
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1.5.7 Forskning på hemmaplan 

Då jag själv identifierar mig som kristen karismatiker är jag mycket van vid kristna 

karismatiska sammankomster av ett eller annat slag. Risken att bli hemmablind är stor och en 

medvetenhet kring min egen inblandning i forskningsfältet är nödvändig. Dock är det inte en 

anledning att inte genomföra denna typ av studier, menar Repstad, som kallar denna typ av 

studie att göra forskning på hemmaplan, så länge riskerna med detta uppmärksammas.
33

 Här 

nedan redogörs för några risker som finns men också de positiva konsekvenser som att göra 

forskning på hemmaplan för med sig. 

Repstad menar att faran med forskning på hemmaplan består i att vara så bekväm med uttryck 

och särskilda beteenden att de inte ifrågasätts eller definieras, och att om forskaren ”befinner 

sig i ett starkt beroendeförhållande till en viss miljö eller till personer i denna miljö”
34

 bör han 

eller hon inte forska i denna miljö. Under arbetets gång kan det vara bra att då och då ta ett 

steg tillbaka och åter igen ta på sig en forskares distans, då lusten att ”go native” ibland kan 

göra sig påmind. Detta kan ta sig uttryck i att man tar efter åsikter och sympatiserar med 

respondenterna, eller att man tappar förmågan till att förhålla sig neutral till vad som händer 

på en fältplats. Särskilt om det finns personliga erfarenheter hos forskaren från det fält som 

ska undersökas varnar Repstad för att det är lätt att hamna i att bedöma snarare än iaktta och 

beskriva
35

 För att minska eller undvika negativa konsekvenser av att forska på hemmaplan har 

jag vidtagit följande åtgärder. 

Enligt Repstad ska forskaren undvika att välja respondenter som i och för sig mycket väl 

skulle kunna passa för ändamålet men som står en för nära eftersom det är svårt att förhålla 

sig neutral till dessa personer.
36

 Jag har följt detta råd, trots att det i mitt personliga nätverk 

fanns flera personer som skulle passa som deltagare i studien. Eftersom de intervjuade inte har 

en nära relation till mig har å andra sidan intervjueffekten minskat. Detta tack vare att 

respondenterna endast haft en liten grad av förförståelse av mina förväntningar inför deras 

svar. På det sättet skapades en större frihet inför analysen i detta arbete. 
37
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När det gäller de deltagande observationerna är alla utom en av dem gjorda på platser som jag 

personligen inte varit på förut. Min egen hemförsamling undvek jag att observera enligt 

Repstads rekommendation att undvika att bedriva forskning på platser som forskaren står i ett 

beroende till. Därför har också de karismatiska sammankomster som jag observerat varit av 

en viss annan karaktär än vad jag är van vid sedan tidigare, även om mycket också känts 

igen.
38

  För övrigt har jag gjort stor skillnad på de observationer och kvalitativa intervjuer jag 

gjort och de personliga samtal och gudstjänstfirande som jag deltagit i på min fritid.  

De positiva effekterna av att känna till fältet är å andra sidan många. Repstad ser flera fördelar 

med att personligen ha en förförståelse till fältet. Han anser att det kan vara bra att ha ett visst 

personligt intresse i det ämne man forskar i, för att hålla motivationen uppe genom hela 

processen,
39

en drivkraft som jag själv erfarit under denna process. Att jag själv identifierar 

mig med den undersökta gruppen har varit till oerhört stor hjälp i arbetet, och i mötet med 

deltagarna i studien i stort sett en nödvändighet för givande samtal och tillträde till fältet. 

Mycket medvetet lät jag intervjupersonerna förstå i början av intervjuerna att jag själv var 

bekväm med karismatiska uttryck, något som alla de intervjuade tyckte var till hjälp för vår 

kommunikation. De berättade att de inte skulle öppna sig lika mycket, eller inte alls, för 

någon som inte själv var troende. De menade också att inte behövde undvika att prata om, 

eller förklara från grunden, beteenden som för någon annan kanske skulle uppfattas som 

konstiga. Både för att få tillträde till människors personliga erfarenheter och till fältplatserna 

var min bakgrund till mycket stor fördel. Jag kan de sociala koderna bra i dessa sammanhang, 

och kunde därför smälta in bra utan att väcka för mycket uppmärksamhet. Forskningseffekten 

skulle troligen ökat om jag känt mig nervös och obekväm inför de människor och platser jag 

kommit i kontakt med.  

1.5.8 Etiska aspekter 

Inför denna studie har jag studerat de etiska riktlinjer som Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann tar upp i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Dessa kan sammanfattas i 

fyra principer: ”informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll”
40

 

Här nedan förklaras och visas hur dessa principer har tillämpats i min studie. 
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Informerat samtycke innebär enligt Kvale och Brinkman att deltagarna ska informeras om att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Det ska också vara tydligt att deras 

deltagande är frivilligt och vem det är som har rätt att läsa materialet som skapas, så som 

transkriberingar av intervjuer och sedan själva uppsatsen. Personerna i studien ska vara 

informerade om att de blir citerade eller observerade, och om forskningen kommer att 

publiceras. Syftet med forskningsprojektet bör framgå tydligt i början, om det inte är så att 

forskaren använder sig av en trattmetod i insamlandet av material och inte vet ännu det 

färdiga syftet. Då bör man ändå beskriva det så gott det går och i efterhand upplysa 

respondenterna om det färdiga syftet.
41

 

För att ta hänsyn till det informerade samtyckeskravet har jag innan en intervju genomförts 

berättat att det är en kandidatuppsats jag skriver och att de har rätt att avböja att svara på 

känsliga frågor om de så vill. Eftersom mitt syfte inte var färdigställt vid tiden för mitt 

fältarbete beskrev jag min studie så gott det gick genom att kort nämna olika teman kring 

ämnet för respondenterna. Jag var tydlig med att syftet ännu inte var helt klart. 

Öppna observationer är att föredra, menar Repstad, då det är etiskt riktigt att ge deltagarna rätt 

att själva ta ställning till om de vill medverka eller inte. På offentliga platser behöver man inte 

ta hänsyn till detta, menar han.
42

 Trots detta har jag valt att göra mer eller mindre dolda 

observationer i den betydelsen att endast en några av deltagarna har varit medvetna om att 

observationerna pågått. Jag valde att göra denna typ av semi-dold undersökning för att 

minimera min påverkan, den så kallade forskningseffekten,
43

 samt därför att det i vissa fall 

inte varit praktiskt möjligt att få alla deltagares medgivande. 

Två argument för dold observation som tas upp i Repstads bok är att en dold observation ger 

inte upphov till lika stor forskningseffekt då de som observeras inte kan ändra sitt beteende 

utifrån vetskapen att de blir iakttagna.
44

 Det kan också vara det enda sättet att få tillträde till 

ett fält då det ibland kan finnas motstånd inför en kritisk granskning.
45

 Den 

observationsteknik jag använt mig av anser jag har varit till både min och deltagarnas fördel 

då jag kunnat utföra mitt arbete med minskad forskningseffekt men ändå fått lov att observera 

från minst en ledande person på fältet.  
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Konfidentialitet skapar trygghet för deltagaren då tanken med denna princip är att inga namn 

eller platser eller liknande i det material som någon annan än forskaren har tillgång till ska 

kunna avslöja enskilda personers identitet. Detta bör man upplysa alla inblandade personer 

om innan man till exempel genomför en intervju. Anonymiteten är till för att respondenten 

ska känna sig trygg med att ingen utomstående vet vad just den personen har sagt, men Kvale 

och Brinkmann menar att man också bör vara medveten om risken att forskaren kan förvanska 

citat utan att respondenten har någon chans att försvara sina egna ord, då det i 

forskningsresultatet inte framgår vem som sagt vad.
46

 

Deltagarna i studien har informerats om att de kommer att vara anonyma i den slutliga 

uppsatsen. Transkriberingar och deltagande observationer har sedan avidentifierats genom att 

istället för respondenternas riktiga namn fått fiktiva namn. Kodningen för detta system, som 

också inbegriper nämnda platser eller annat som skulle kunna avslöja respondenternas 

identitet, förvaras säkert, liksom ursprungliga ljudfiler och annat känsligt material. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, och i det falla då en respondent begärt att få se sin 

transkribering, har hon eller han fått det. Detta för att öka hans eller hennes trygghet om att 

intervjun blivit korrekt återgiven. Hade någon, efter att ha sett sin transkribering velat ändra 

något i sin utsaga, hade jag troligtvis nekat till detta och istället hänvisat till deltagarens 

anonymitet i undersökningen, men detta scenario blev aldrig aktuellt i undersökningen då 

ingen begärde något sådant. 

Man bör vara medveten om att ens studie får konsekvenser på ett eller annat sätt för de 

personer som figurerar i studien, även om dessa personers namn inte utlämnas i den färdiga 

uppsatsen. Här bör man vara medveten om att en intervjusituation kan gå för djupt in på 

privatlivet, på ett sätt som gör att respondenten känner att han eller hon sagt för mycket, eller 

så att samtalet får terapeutiska drag. Den skada som eventuellt skulle kunna tillfogas 

respondenterna måste vägas upp av den vetenskapliga nyttan av undersökningen. 
47

  

Då ämnet jag valt handlar om ibland mycket personliga upplevelser har det varit av största 

vikt att behandla mina respondenter med respekt, då vissa av de frågor jag ställt säkert väckt 

minnen, tankar och känslor som får konsekvenser för personens fortsatta andliga utveckling. 

Samtidigt har mina frågeställningar varit beroende av dessa djupdykningar i människors inre 

för att kunna besvaras. I slutet av intervjuerna har jag gett möjligheter för respondenten att 

                                                 
46

 Kvale och Brinkmann (2009) sid 89 - 90 
47

 Kvale och Brinkmann (2009) sid 89 - 90 



Emma Lundqvist  17 

lägga till något som de känner att vi missat att ta upp eller förtydliga något ytterligare. Målet 

har varit att respondenten ska känna sig trygg med att deras berättelser av ytterst personliga 

religiösa erfarenheter hamnat i goda händer. 

Till sist bör forskarens vara medveten om hans eller hennes egen roll eftersom allt material 

bearbetas genom forskarens ögon på ett eller annat sätt. Man bör balansera mellan den 

vänskap och empati som kan uppstå till deltagarna i studien och den professionella distans 

som krävs för att få ett neutralt resultat. Det ska finnas en hög vetenskaplig kvalitet på den 

forskning som sedan publiceras, menar Kvale och Brinkman, och sitt oberoende trots 

eventuella finansiärer eller personliga vänskapsband bör man vara rädd om.
48

  

Jag har genom mitt fältarbete reflekterat mycket över min egen roll när det gäller att göra 

forskning på hemmaplan, som jag tidigare tagit upp. Därutöver kan endast sägas att genom 

denna ständiga reflektion har jag försökt att behålla den professionalitet och den neutralitet 

som en trovärdig forskning kräver. 

1.6 Tidigare forskning 

Här tas kortfattat upp några av de tidigare studier som gjort av kristna karismatiker i Norden, 

som behandlar deras upplevelser av gudsnärvaro och uttryck för detta. Det finns en hel del 

skrivet om forskningen i detta ämne på ett globalt plan, men något mindre om kristna 

karismatiska rörelser i Norden. Jag tar också upp hur detta arbete kan bidra till 

kunskapsbanken kring detta ämne. 

En av de mest tongivande forskarna inom ämnet var religionspsykologen och teologen 

Hjalmar Sunden, som med sin bok Religionen och rollerna, som utgavs 1959, satte stort 

avtryck i den europeiska religionspsykologin. Med den så kallade rollteorin analyserar han 

kristna karismatiska grupper utifrån begreppen roll och rolltagande. Han hävdade att man kan 

förstå den troendes upplevda relation med en gud genom ett system av olika roller. Dels har 

den troende en egen roll att spela i detta system, som kan förändras beroende på hur långt man 

kommit i sin andliga utveckling, dels behövs andra roller för att systemet ska fungera. En gud 

är enligt Sundén en sådan roll, som man ”upptar” eftersom att rollen som troende förutsätter 

att det finns något att tro på, en motpart till den egna rollen.
 49
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Nils G Holm, professor i religionsvetenskap, verksam i Åbo och Uppsala,
50

 har studerat 

finlandssvenska pingstvänner i bland annat sin avhandling Tungotal
51

 och andedop
52

: en 

religionspsykologisk undersökning av glossolali
53

 hos finlandssvenska pingstvänner från 

1976. Han använder sig av Sundéns rollteori för att förstå framför allt de religiösa 

uttryckssätten andedop och tungotal.
54

 Det har han gjort med hjälp av deltagande 

observationer under flera år och över 60 djupintervjuer med kristna karismatiker.
55

 Han 

diskuterar bland annat hur den troendes roll förändras efter ett så kallat andedop, från rollen 

som ”den på anden bidande” till att man upptar rollen som ”den i anden döpte”
56

 

Simon Coleman, doktor i religionsvetenskap från Cambridge har forskat på församlingen 

Livets ord och bland annat undersökt rörelsens användande av internet för spridning av 

gudstjänster och undervisning i det stora globala nätverk som den svenska organisationen 

Livets ord har byggt upp under de mer än 20 år som Coleman har följt rörelsen. Han har också 

forskat på deras religiösa språk och ritualer.
5758

 

Antoon Geels är professor i religionshistoria med inriktning på psykologi, verksam vid Lunds 

universitet. Hans forskning fokuserar på upplevelser och beteenden ur ett psykologiskt 

perspektiv och skrev sin doktorsavhandling 1980 om mystikern och skomakaren Hjalmar 

Ekström. Geels forskning har sedan dess haft tonvikt på mystik och spiritualitet.
59

 

Thomas J Csordas, vars teori kommer tillämpas i detta arbete och därför mer ingående 

presenteras senare, är doktor i antropologi och verksam för närvarande på University of 

California, San Diego. Han har bland annat gjort etnografiska fältarbeten bland katolska 

karismatiker och Navajoindianer. Han har i sin karriär intresserat sig för det rituella språket, 

förkroppsligande och kreativitet, samt för upplevelser av helande och olika kulturella 

fenomen.
60
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Då Sundens rollteori haft en stor inverkan på forskningen kring detta ämne anser jag att fler 

andra tolkningsmöjligheter än rollteorin behöver ta plats i den svenska forskningen. Genom 

att tillämpa Csordas teorier om förkroppsligande på svenska kristna karismatiker kan min 

uppsats kanske bidra till ökad förståelse för dessa kristna karismatikers religiösa uttryck. 

Detta med utgångspunkt i de konkreta kroppsliga erfarenheter som faktiskt upplevs av dessa 

människor, istället för att applicera ett externt rollsystem på denna grupp. 
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2. Huvuddel 

2.1 Teori 

Den teori som kommer att tillämpas i denna uppsats är Tomas J. Csordas teorier om 

förkroppsligande
61

 (embodiment). I artikeln ”Somatic modes of attention” sammanfattar 

Csordas sina tankar om förkroppsligande som ett sätt att studera kultur. Här skiljer han också 

på själva kroppen och förkroppsligandet. Han lånar ett exempel från en tidigare forskare för 

att förklara skillnaden mellan dessa genom att skilja mellan en bok och text. En bok är liksom 

kroppen något konkret. Kroppen är en biologisk varelse, medan text är något som endast får 

mening då olika bokstäver sätts samman till ett verk, till exempel en bok. På samma sätt är 

förkroppsligande det obestämbara tillståndet då man tar emot intryck, engagerar sig i och är 

närvarande i världen. Csordas understryker också att startpunkten för att analysera hur 

människan engagerar sig i världen runt omkring, bör vara just i ögonblicket för den 

förkroppsligade upplevelsen
.62

 Den uppmärksamhet som han menar att kroppen registrerar 

sammanfattar han som följer: 

Somatic modes of attention are culturally elaborated ways of attending to and with 

one´s body in surroundings that include the embodied presence of others
63

 

I och med att människor i en social miljö inte bara är uppmärksamma på den egna kroppen, 

utan också på andras, påverkar också andras kroppar vår egen. Den sociala miljön delas ju 

med andra, och den egna kroppen anpassar sig till andra kroppar och deras handlingar vilket 

resulterar i ett samspel med andra på det preobjektiva
64

 stadiet.
65

 Vi ser på andra som andra 

”oss själva” som utskiljer sig från omgivningen och bara i andra hand kan förvandlas till 

objekt i våra ögon.
66

 När människor delar samma habitus,
67

 och alltså samma föreställningar 

om världen kan vi omedelbart känna in en annan kropps känslor, och reagera på dessa 

preobjektivt, innan vi hunnit ge en intellektuell tolkning till dem.
68

 

Csordas grundar sitt resonemang i artikeln ”Embodiment as a paradigm for Anthropology” på 

två tidigare teorier som behandlar ämnet förkroppsligande. dels på Merleau Pontys 
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problematisering av förkroppsligande genom varseblivning och dels genom Bourdieus 

diskussion om förkroppsligande genom praktik.
69

 Csordas vill hävda att man genom att skifta 

fokus i antropologiska studier, kan skapa nya frågor i ett redan undersökt fält. Detta blir 

möjligt om man ser kroppen som något som inte är ett objekt som ska studeras i förhållande 

till kulturen utan att kroppen är ett subjekt till kulturen, d.v.s. att kulturen inte kan existera 

utan kroppen, kulturen skapas i mötet kroppar emellan.
70

 Att bara analysera religiösa 

upplevelser ur antingen ett psykologiskt perspektiv eller ett fysiologiskt perspektiv anser 

Csordas inte räcker, utan för att kunna analysera dessa upplevelser menar han att man inte kan 

utgå ifrån det synsätt som dessa båda perspektiv var för sig står för, man bör enligt honom 

inte se på människan som en dualistisk varelse uppdelad i kropp och själ.
71 

För att ytterligare förstå Csordas resonemang om förkroppsligande, måste grunden han står på 

förklaras, nämligen hur Csordas beskriver Merleau Pontys begrepp av vad perception är, och 

vad praktik och habitus enligt Bourdieu är.
72

 Genom att använda förkroppsligande som metod 

i sin forskning vill de båda teoretikerna undvika att hamna i dualistiska uttryck om kroppen, 

så som subjekt och objekt när det gäller perceptionen, och struktur och praktik när det gäller 

praktik.
73

 Merleau Ponty menar att vår perception redan har nått sitt mål när vi uppfattar något 

som ett objekt, och att forskningens utgångspunkt borde börja ett steg tidigare i processen av 

att uppfatta något, alltså på det stadium då människan bara är i världen. För att underlätta 

synliggörandet av detta förtillstånd, då vi tar in intryck som vi ännu inte uppfattat som objekt 

av olika slag, behövs ett namn för denna process, vilket Merleau Ponty enligt Csordas kallar 

det preobjektiva, ”the preobjektive”.
74

 Csordas har tagit fasta på Merleau Pontys fokusering 

på det tillstånd som allting befinner sig i, innan vi så att säga sätter namn på saker och ting.
75

 

På liknande sätt vill också Bourdieu enligt Csordas analysera det som händer i sociala 

sammanhang, det han kallar för ”practice” eller praktik, på ett tidigare stadium än vad man 

tidigare gjort. Bourdieu vill flytta fokus från att analysera den utförda praktiken som redan är 

ett faktum till att istället undersöka själva stadiet av att skapa praktik, det som han kallar för 

modus operandi, arbetsläget, i det sociala livet.
76

 Vidare vill Bourdieu, berättar Csordas, 

minska avståndet mellan dualistiska begrepp såsom till exempel kropp och själ, genom att 
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använda begreppet ”habitus”. Med Bourdieus betydelse av habitusbegreppet menas ett system 

av olika handlingar (praktik), som tillsammans bildar gemensamma bestående tankar och 

omedvetna inpräntade världsuppfattningar och samt det sociala systemet för hur dessa 

kommer till uttryck. Detta habitus, som vi alla är en del av, upplever kroppen med alla sinnen 

och kroppen är i sig är en aktör i skapandet av detta habitus. Detta kallar Bourdieu enligt 

Csordas för den ”socialt informerade kroppen” Med sinnen menas här inte bara de vanliga 

fem sinnena, lukt, känsel, hörsel, smak och syn, utan också alla andra känslor som till 

exempel känslan av helighet, känslan för vad som är verkligt eller känslan för balans och 

många fler.
77

 

Vidare vill Csordas betona vikten av att undersöka mänskliga fenomen av betydelse för 

religionsvetenskapen, där nuvarande förklaringsmodeller brister utifrån begreppet 

förkroppsligande, då han menar att det inte finns något annat bra sätt att undersöka varken 

intuition, fantasi, perception eller känsloupplevelser.
78

 

2.2 Begreppsorientering 

För att kunna förstå det ämne som i denna uppsats kommer att behandlas, behöver ett antal 

begrepp förklaras. I detta avsnitt ges korta definitioner och diskussioner kring de mest 

relevanta begrepp som kommer att figurera i studien.
79

 

Andedop är en religiös upplevelse som inom kristna karismatiska rörelser ses som ett starkt 

möte med den helige Anden på ett djupt personligt plan. Detta, som det också ibland kallas, 

”dop i anden” är en annan händelse än det kristna bruket att döpa människor i vatten. En 

allmän uppfattning bland kristna karismatiker är att tecknet på att ett andedop har skett, är att 

den andedöpta använder sig av tungotalet.
80

 Man menar att alla kristna har den helige Anden 

inom sig, men att andedopet skapar en intimare kontakt med Gud och öppnar upp vägen för 

att kunna ta del av de andliga nådegåvorna.
81

 

Dop i vatten är ett kristen ritual som kan utföras på både barn och vuxna, och praktiseras i 

nästan alla kristna samfund, men på två olika sätt som skiljer sig åt. I de kristna sammanhang 

där små barn döps ses dopet mer som en gåva från Gud än i de sammanhang där man 
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praktiserar troendedop (även kallat vuxendop). Där är det istället den som ska döpas egna 

viljebeslut att bli kristen som är i fokus. Ett dop kan ske genom att personen helt nedsänks i 

vatten, eller genom att endast få lite vatten hällt över huvudet.
82

 

Framgångsteologi, är ett tankesätt som enligt nationalencyklopedin har präglat den kristna 

trosrörelsen. Enligt framgångsteologin är den kristna tron vägen till framgång på livets alla 

områden, även när det gäller materiellt välstånd och hälsa. Kritik har riktats mot 

framgångsteologiska rörelser, att ledarskapet ofta är alltför auktoritärt och att man menar att 

sjukdomar beror på bristande tro hos individen.
83

 

Förbön genom handpåläggning inom denna kontext kan gå till så att en eller flera personer ber 

för, och lägger sina händer på till exempel axeln på en annan person, den som ska få förbön. 

Detta kallas för handpåläggning.
84

 När man får förbön, som det kallas, kan man sitta eller stå 

upp, bli bedd för av någon bredvid en i kyrkbänken eller gå fram till personer som utsetts till 

att ha den specifika uppgiften. Personen som ska få förbön berättar ofta sitt namn och vad det 

är som han eller hon vill att förebedjaren ska be för. Detta sker ofta i ett 

gudstjänstsammanhang, där det pågår musik och sång under tiden.
85

 

Gudsnärvaro innebär genomgående i denna undersökning att en eller flera personer upplever 

känslor av att Gud är närvarande vid ett visst tillfälle och påverkar dessa personers liv på ett 

eller annat sätt. Dessa ”möten med Gud” är högst personliga och ta sig varierande uttryck. 

Men för att ytterligare utveckla vad denna närvaro av det transcendenta kan vara, menar 

exempelvis Unger (1976), att gudsnärvaron kan yttra sig i att Gud upplevs finnas osynligt 

närvarande bredvid den troende, att Gud kallar en människa till en särskild uppgift, att Gud 

helar, andedöper och räddar ur fara, och på andra sätt ingriper i historien. Vidare kan 

gudsnärvaron ta sig synlig gestalt genom visioner av exempelvis Kristus eller genom en 

känsla av att Gud är en totalitet, att han finns i allt och att den troende känner sig helt 

omsluten av detta.
86
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Helande, eller med ett äldre ord helbrägdagörelse, anses vara att kunna bota sjukdomar med 

hjälp av den helige Andens kraft enligt kristen tradition. Denna egenskap är också en av 

nådegåvorna.
87

 

Karismatisk, som i att ha en karismatisk tro, att vara karismatisk, karismatiska kristna 

sammanhang, o.s.v. är ett adjektiv som i detta sammanhang beskriver en person eller grupp 

som har eller eftersträvar andliga gåvor eller så kallade nådegåvor. Det betyder alltså inte i 

denna kontext att ha en stor personlig utstrålning.
88

 Begreppet kan också förklaras enligt 

nätversionen av The Concise Oxford Dictionary of World Religions om den kristna 

karismatiska rörelsen: 

Christian belief that the Holy Spirit imparts particular gifts and inspiration, which have 

visible and internally recognizable consequences. This movement of the Holy Spirit in 

the historic denominations was characterized by experience of „baptism in the Holy 

Spirit‟ or „second baptism‟ and by a new informality in liturgical worship, anticipation 

of the Second Coming of Christ, and renewed emphasis on the present reality of the 

gifts of the Spirit, especially healing, prophecy, and speaking in tongues.
89

 

Kunskapsord eller att meddela kunskap är nära besläktat med profetians gåva, då det ses som 

en övernaturlig vetskap om någonting hos till exempel en annan person, som den som 

upplever sig få kunskapsordet är tänkt att förmedla till uppbyggelse för någon annan.
90

  

Nådegåvor, eller andliga gåvor, spelar en betydande roll inom kristna karismatiska rörelser.
91

 

Dessa gåvor ges till de troende av nåd (utan krav på motprestation) av den helige Ande enligt 

kristen tro,
92

 och denna föreställning grundar sig framför allt på en text i Första 

Korintierbrevet 
93

 som lyder: 

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren 

densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och 

överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom 

Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela 

kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en 

annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja 

mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt 
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detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så 

som den själv vill.
94

 

De gåvor som här räknas upp är nio till antalet och bland kristna karismatiker är det vanligt att 

man försöker eftersträva att få någon av dessa gåvor, ofta med betoning på tungotal, profetia 

eller helande.
95

 

Profetia kan i denna kontext vara en förutsägelse om framtiden,
96

 som anses vara inspirerad 

av Gud. Den kan också vara ett uppmuntrande eller förmanande ord riktat till en viss person 

eller grupp.
97

 En profet är den som anser sig ha som särskilt uppgift att framföra profetior, 

men profetians gåva kan även användas av andra som inte ser den som sin huvudsakliga 

uppgift.
98

  

Ritualer är kort handlingar som särskilt i religiösa sammanhang har symbolisk innebörd, och 

som upprepas och följer fasta former. En ritual behöver dock inte vara en religiös handling.
99

 

Enligt Bell i boken Ritual, perspectives and dimensions (1997) är ritualer något som har en 

socialiserande funktion, som för en grupp närmare samman och att en ritual aldrig existerar av 

sig själv utan är beroende av människor som skapar den, utför den, och förstår den.
100

 

Soaking, som är ett relativt nytt begrepp förklaras på den kristna hemsidan catchthefire.com 

bland annat med orden:  

Soaking is simply spending time in God‟s presence, rather than striving. It‟s about 

resting in His Presence, experiencing Him and choosing to be intimate with Him.
101

 

Ordet soak kan översättas med att lägga i blöt, bli genomblöt eller att suga åt sig, dränkas.
102

 

Tanken med den kristna religiösa praktiken soaking är att komma närmare Gud och uppleva 

Guds kärlek genom att slappna av och lyssna på kristen musik under en längre stund, och 

också få personlig förbön vid detta tillfälle.
103

 

Trosrörelsen är en benämning på flera kristna fristående församlingar där den största 

församlingen i Sverige är Livets ords församling i Uppsala. Rörelsen blev känd och fick fäste 
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i Sverige under 1980-talet, med Ulf Ekman som främsta ledare. Idag finns inom rörelsen ett 

hundratal församlingar i Sverige. Rörelsen präglas av tron på Bibelns ofelbarhet, Andens 

gåvor och andedop, tron på helande och Jesu snara återkomst. Man praktiserar troendedop och 

ser den lokala församlingen som oberoende. Kritik har riktats mot rörelsen, bland annat på 

grund av den så kallade framgångsteologin, som församlingarna praktiserar.
104

 

Tungotal, tungomålstalande eller glossolali som det också heter beskrivs enligt 

nationalencyklopedin som ett automatiskt tal, som även är en religiös ritual inom andra 

religioner än den kristna, ett sätt att skapa kontakt mellan guden och människan. Det 

obegripliga talet kan i vissa fall tolkas eller uttydas av andra. I den kristna kontexten är 

tungotal en av nådegåvorna.
105

 Vidare: 

… vid extatisk trans i religiösa sammanhang. Huvudsakligen obegripliga ord framsägs 

utan att den tungomålstalande känner sig kunna kontrollera dem. Det talade kan tolkas 

som Guds ingivelse eller en form av psykisk störning.
106

 

Denna definition kan ifrågasättas då respondenter i min studie inte upplever sitt bruk av 

tungotal som något av dessa, vare sig någon extatisk trans eller psykisk störning, utan tvärt 

om som ett högst effektivt och medvetet sätt att tillbe Gud.
107

 I Nils G Holms avhandling från 

1976 definieras tungotal som: 

Ett visst språkligt fenomen, ett verbalt beteende, som vanligen förekommer i samband 

med andakts eller gudstjänstliv och som består av ljudkombinationer, vilka av de 

troende själva uppfattas vara ett för dem okänt språk.
108

 

Också Csordas poängterar två saker som är av vikt att veta när det gäller tungotalet, så som 

det praktiseras av kristna karismatiker. Dels att det är ett språk utan mening i betydelsen att 

själva orden inte är meningsbärande och att de troende anser sig behöva detta språk då deras 

eget modersmål inte räcker till.
109

 

2.3 Historisk överblick över kristna karismatiska rörelser i 

Sverige 
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I en kortfattad översikt av den kristna karismatiska rörelsens historia i Sverige kan sägas att 

den är en del av den stora pingstväckelsen som spred sig över världen under slutet av 1800-, 

början på 1900- talet, med rötter från USA.  Troende människor började uppleva så kallade 

andedop och började lägga fokus på andens gåvor och en mer bokstavstroende bibeltolkning. 

Pentekostalismen, som den kallades, spreds sig sedan vidare till Sverige och blev känd som 

den så kallade frikyrkorörelsen. Den växte fram under samma tid som nykterhetsrörelsen och 

arbetarrörelsen i Sverige och hjälpte till att öka folkets makt gentemot makthavare, även inom 

kyrkan. Man betonade inom frikyrkorörelsen vikten av att träffas i hemmen för att fira 

nattvard och hålla gudstjänst, och att man som lekman lika väl skulle kunna predika och 

instifta nattvard, som en präst gjorde. En viktig del i väckelsen var också att en ny sorts 

enklare musik kom in i kyrkan som satte prägel på gudstjänstlivet och väckelsen. Tron blev 

mer personlig och känslosamt upplevd för många människor, än den hade varit tidigare. I 

Sverige var Frank Mangs en betydande väckelsepredikant vid denna tid, samt Levi Pethrus, 

som hade sitt ursprung i Svenska baptistsamfundet, men som uteslöts där ur och bildade den 

första fristående pingstförsamlingen 1913 i Stockholm.
110

 

Karismatiska kristna rörelser har alltid varit en slags motrörelse till de etablerade samfunden, 

men på 60- och 70-talet började de karismatiska rörelserna till viss del finnas kvar inom de 

etablerade samfunden, utan att bryta sig ur och bilda egna nya samfund. Under 60- och 70-

talet spred sig en slags ny våg av väckelse till Sverige, av det som under 1900-talet kallats 

internationellt för pentekostalismen. Då började man åter på olika platser i landet sluta sig 

samman i karismatiska sammanhang där man betonade Andens gåvor och därtill började tolka 

Bibelns texter på ett mer fundamentalistiskt synsätt. Denna rörelse spred sig inte bara till 

kyrkor som redan ansågs vara karismatiska så som exempelvis pingströrelsen,
 
utan också inne 

i etablerade grenar av kristendomen med start i olika protestantiska kyrkor.
111

 Svenska 

kyrkans Oasrörelse är ett exempel på det, en karismatisk rörelse som till exempel anordnar 

konferenser varje år, då medlemmar i Svenska kyrkan men också av andra samfund träffas 

och bildar nätverk med varandra.
112

 Vissa nya rörelser startades också vid denna tid så som 

exempelvis trosrörelsen dit Livets ord hör.
113

 Senare kom New Wine och Vineyard, som är 
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väckelserörelser med ursprung i England och Amerika,
114

samt det nätverk av bönehus som är 

en av de nyaste delarna av den kristna karismatiska rörelsen i Sverige.
115

 

2.4 Resultat  

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

I detta avsnitt redovisar jag respondenternas egna berättelser i syfte att besvara min första 

frågeställning; Hur beskriver kristna karismatiker religiösa upplevelsers påverkan på kroppen? 

För att ge en levande bild av de sju respondenter som intervjuats presenteras först dessa 

människor i korta stycken av mer beskrivande karaktär. Här tas också upp hur de ser på 

begreppet att vara karismatisk i de fall då de uttalat sig om detta. Namnen är fingerade. Sedan 

redovisas deras utsagor utifrån fem rubriker, som delar in det insamlade materialet i relevanta 

teman.  

2.4.2 Presentation av respondenter 

2.4.2.1 Ulrika 

Ulrika arbetar med personalfrågor och är receptionist. Hon är runt 40 år och utbildad inom 

barnomsorgen. Hon verkar vara en nyckelperson på sin arbetsplats, där vi har bestämt träff. 

Telefonen ringer ofta och människor vill henne olika saker under mitt samtal med henne.  

Hon säger att hon är van att berätta om sin tro för andra, och hon gör en tydlig skillnad mellan 

att prata om den med någon som delar hennes trosuppfattning och någon som inte gör det. 

Hon upplever det som intressant och positivt att prata om bönen, då hon menar att andra 

samtal om kyrkan ofta är på en ”lägre nivå.”
116

 Nu är Ulrika aktiv inom trosrörelsen, men 

växte upp i en mindre karismatisk norrländsk frikyrklig församling. Hon har starka kopplingar 

till den stora frikyrkoförsamling som jag observerat.
117

 

2.4.2.2 Jasmine  

Jasmine är 40 år och arbetar som diakon. Hon har genom livet befunnit sig i flera olika 

religiösa sammanhang. Hennes första kontakt med en kyrka var genom Svenska kyrkan, men 
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hon har också varit med i Anglikanska kyrkan i England och varit aktiv en period i inom New 

age. Efter det att Jasmine kom tillbaka till Sverige var hon med i pingströrelsen, gick en 

bibelskola som ingick i trosrörelsen och är numera aktiv i Svenska kyrkan igen, men åker 

fortfarande till konferenser och liknande som anordnas av trosrörelsen. Hon är den som, 

tillsammans med Ulrika, tydligast poängterar att hon inte skulle prata om sina upplevelser av 

Gud med någon som inte hade liknande erfarenheter. Jasmine är bekant med den person som 

fungerat som min nyckelperson, och har varit i det ekumeniska kapellet som observerats vid 

ett par tillfällen. Hon vill inte kalla sig själv för en karismatisk person, utan föredrar uttrycket 

”born again christian.”
 118

 Hon menar att det inte finns någon bra motsvarighet för detta på 

svenska.
119

 

 

2.4.2.3 Ellinor 

Ellinor är snart 20 år och aktiv i Svenska kyrkan. Hon är också bekant med min nyckelperson. 

Just nu gör hon praktik som församlingspedagog i en annan församling i Svenska kyrkan än 

den hon är aktiv i privat. Hon har alltid varit medlem i Svenska kyrkan, men började i kyrkans 

barnkör när hon var sju år. Tron var sedan något som hon hävdar växte fram och i samband 

med konfirmationstiden, då hon menar att hon tog beslutet att ”men okej, jag ska verkligen 

leva ett liv tillsammans med Gud”
120

 Hon ser sig själv som en karismatisk person till viss del, 

men inte helt och fullt. Hon tycker ändå att ”karismatisk” är ett positivt laddat ord. Ellinor tar 

sig tid att tänka efter innan hon svarar på intervjufrågorna. Hon är den yngsta respondenten 

och är den enda i sin familj är kristen
121

 

2.4.2.4 Maria 

Maria är 42 år, socionomstuderande, och är för tillfället enligt henne själv inte så aktiv i den 

pingstkyrka hon är med i, men har i hela sitt liv haft sin församlingstillhörighet i 

pingstkyrkan, även om hon deltagit i gudstjänst i andra samfund beroende på vad som varit 

praktiskt möjligt. Maria är uppväxt i en kristen familj. Hon hävdar att hon tog ett eget beslut 

att bli kristen vid åtta års ålder, samt att hon vid tio blev vad hon uttrycker som troendedöpt, 
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det vill säga döpt i vatten. Däremellan inträffade den händelse som hon beskriver som ett 

andedop. Under den tid som hon var aktiv i pingstkyrkan menar hon att hon var en mer 

karismatisk person än hon upplever sig vara nu. Att vara karismatisk när det gäller tron är för 

Maria ett positivt begrepp som hon förklarar ungefär som att man är ”visionär” och att man är 

”öppen för den andliga verkligheten”
122

 

2.4.2.5 Lukas 

Lukas, 25 år, ser sig själv som karismatisk till viss del, men känner sig hemma i många 

kristna grupper då han både går till Svenska kyrkan och finns med i vissa karismatiska 

sammanhang. Han har några gånger besökt det ekumeniska kapellet som observerats och 

känner min nyckelperson. Dessutom är han med vid ett av observationstillfällena i den stora 

frikyrkoförsamlingen, och det är också på denna plats vi träffas för intervju. Lukas studerar 

teologi och funderar på att bli präst, något som avspeglas i intervjun då han gärna refererar till 

Bibeln för att styrka sina svar. Lukas föräldrar är kristna men han menar att han tog sitt eget 

personliga beslut att vara det när han var runt 20. Han beskriver det som ”ett äkta sökande” 

under denna tid. Att vara karismatisk är ett positivt uttryck, menar han, som har med de 

andliga nådegåvorna att göra: ”att man är öppen för dom, att anden ska påverka, att det finns 

en andlig dimension också”
123

 

2.4.2.6 Tilde och Gabriel 

Paret har besökt det ekumeniska kapellet vid ett flertal tillfällen och känner därför också min 

nyckelperson. Detta par är med i det team som startat soakingen,
124

 som också observerats, 

och vi träffas för intervju i ett enskilt rum efter soakingen hemma hos detta par.  Tilde är 58 år 

och växte upp utomlands inom katolska kyrkan och gick i skolan där. Nu är hon medlem i en 

baptistförsamling. Hon hävdar att hennes kristna tro fanns där när hon var liten, eftersom hon 

gick i en katolsk skola gick hon på gudstjänster regelbundet men att hon senare blev 

intresserad av New age. Men efter att ha följt med Gabriel på ett tältmöte blev hon kristen, 

och hennes tro utvecklades till att bli mer ”levande” än vad hon upplevde att den var i 

Katolska kyrkan. Gabriel är 60 år och var förut föreståndare för en frikyrkoförsamling, men 

har nyligen gått ur den. Han kan säga det exakta datumet för när han som han uttrycker det 
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”blev frälst.” Detta hände, berättar han, under 70talet när det så kallade Jesusfolket
125

 kom till 

Sverige, men han har också influenser från pingströrelsen. Han menar att den församling han 

varit med i senast ”inte var som en vanlig /---/församling/---/ för att det var väldigt 

karismatiskt”
126

  

2.4.3 Respondenternas egna utsagor  

2.4.3.1 Kroppsliga förnimmelser av gudsnärvaro  

Med temat ”kroppsliga förnimmelser av gudsnärvaro” menar jag det som respondenten säger 

att hon eller han upplevt i kroppen som tecken på gudsnärvaro. Upplevelsen av det som 

respondenterna tolkar som Guds påverkan på deras kroppar på ett eller annat sätt, är det 

centrala. 

Ulrika menar att man kan känna av ”andliga konfrontationer”
127

 i kroppen och att det är en 

”strid”. Hon kan då bli väldigt ofokuserad fast hon först inte förstår varför. Hon nämner att 

hon ibland kan börja gråta när hon ber, både av ”förkrosselse” och av kärlek. Dessutom kan 

det hända berättar hon att hon får skakningar i kroppen, om någon uttalar ett profetiskt ord 

riktat till henne. Då kan kroppen börja skaka, ”för att det ska gå in”.
128

 Hon beskriver också 

en mer diffus känsla av frid som kan infinna sig i kroppen.
129

 

Jasmine berättar att hon tycker om och har varit mycket på möten där känslan av gudsnärvaro 

tar sig fysiska uttryck, eller som hon uttrycker det: ”där det är manifestationer”.
130

 Hon 

berättar att ”man faller”
 131

 där, och att hon mest sett det i England, i Anglikanska kyrkan.  

Då, då var det väckelse, och det hände rätt mycket. Det kom från Vineyard, nån som 

hade varit där och sen hämtade hem och bett, ja så att det, hela församlingen var, 

människor förflyttade sig hela tiden, vissa sprang vissa… jätteskumt var det /---/ och 

vissa låg och... min stora dotter var fem då, direkt när vi kom in i kyrkan så bara föll 

hon under Guds kraft, så låg hon där hela tiden, tills på slutet, då hon vaknade, sen fick 

hon vara med som förebedjare då, tog med henne runt så, men det var... jag låg under 

Guds kraft... /---/ vissa delar kommer jag ihåg, och vissa inte.
 132
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Jasmine berättar att detta hänt henne ”massor av gånger”
 133

 och att hon ibland varit medveten 

om omgivningen och ibland inte. Hon tror det beror på att ”Gud går på djupet”
134

 och 

förändrar något inom en till det bättre. Hon upplever att hon till exempel efter sådana här 

upplevelser av att falla, alltid velat läsa Bibeln mer och fått ny kraft och ork. Ibland kan 

människor bli ”jättefulla” av upplevelsen av gudsnärvaro. Jasmine menar att man skulle 

kunna bli rädd för sådana här så kallade manifestationer, men att man inte blir det eftersom 

man samtidigt som dessa saker händer upplever Guds kärlek så starkt.
135

 

Ellinor beskriver en diffus känsla av Gud, något som hon inte kunde sätta fingret på, som 

började kännas när hon var runt tio år: ”Jag bara kände så här att det är nånting, det ÄR 

nånting, men jag vet inte vad det är.”
136

 Hon började så småningom förknippa denna känsla 

med kyrkan och Gud och berättar att vid ett tillfälle på ett konfirmationsläger upplevde hon 

känslan av gudsnärvaro tydligt för första gången. Då var det på en mässa på ett läger i 

Svenska kyrkan. Hon var konfirmand och gruppen hade just gått igenom en 

upplevelsevandring som handlat om Bibelns påskberättelse. De var samlade i ett kapell och en 

person framförde en solosång. Då upplevde hon Gud som väldigt nära och hennes första 

reaktion var ”oj, shit, vad händer?”
137

 Ellinor menar att hon vid detta tillfälle blev alldeles 

varm, glad och att hon inte kunde sluta le. Hon säger att det ”det blev för mycket på nåt 

sätt”
138

 och att det ”inte var nånting man kanske hade räknat med”
 139

, att hon skulle uppleva 

gudsnärvaron så ”konkret” och starkt. Även efter detta tillfälle har Ellinor upplevt det flera 

gånger som att någon kommer och lägger handen på henne och håller om henne, och ger 

henne skydd, på ett sätt som hon beskriver som ”inte fysiskt, men på nåt sätt ändå”.
140

 

Maria säger sig använda många kroppsliga uttryck i sin ensamhet, när hon ber till Gud. Då 

kan hon skrika och gråta och ge sin bön ett mer personligt uttryck berättar hon, men det är 

inget hon skulle göra offentligt. Samtidigt menar hon att det skulle kunna finnas tillfällen då 

Gud påverkar en så starkt att man inte kan vara tyst. Hon beskriver gudsnärvaro som en varm 

vind eller en vindpust, eller att man kan brista ut i gråt av förtvivlan eller känna sig förfärad 

över saker man blir påmind om av Gud.  
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Maria beskriver också gudsnärvaron som något som påverkar på olika plan: ”Det behöver inte 

vara nån nära, men man kan ändå känna det så starkt både fysiskt och psykiskt och alltså, ren 

närvaro”
141

 Hon tror man kan uppleva dessa känslor både bland folk och i ensamhet, men att 

det är klart att man kan påverka dessa känslor på olika sätt, genom att till exempel sjunga eller 

vara tyst och vänta på Gud. Det är ändå viktigt att påpeka, menar Maria, att man bör vara 

medveten om att det inte alltid behöver vara Gud som påverkar en till olika fysiska uttryck 

och kroppsliga förnimmelser. Det kan också bara vara till exempel en bra lovsång, som gör en 

väldigt ”hoppig”. Även hon nämner att ”man kan ju falla handlöst bakåt eller falla handlöst 

framåt”
142

, men att man konstigt nog aldrig slår sig. Hon har själv fallit men säger att hon då 

inte har förlorat medvetandet. Hon beskriver det som att man: 

… förlorar kraften i kroppen, därför att man överlåter sig, så pass mycket till, och litar 

så pass mycket på Gud och sin omgivning/---/ att man tillåter sig, att man tillåter sig att 

tappa kraften helt enkelt.
 143

 

Men hon säger också att man kan få ”benen undanslagna, av som kraft”
144

 Hon menar att det 

finns alla tänkbara fysiska uttryck, som skakningar, skratt, att man känner vrede över saker 

som påverkar människor negativt. Att det kan finnas tillfällen då människor blir så påverkade 

av dessa kroppsliga förnimmelser, att de inte vet vad de gör.
145

 

Lukas beskriver att en upplevelse som han haft av ett helande kändes tydligt i kroppen. Vidare 

menar han att ”Man kan uppleva Herrens närvaro i sitt hjärta”
146

 och han beskriver det som en 

”smekning”. Även han har upplevt skakningar ett par gånger, men har aldrig fallit som Maria, 

Jasmine, Tilde och Gabriel beskriver, men skulle gärna vilja uppleva det. Han känner istället 

en värme över bröstet och ett dunkande som att ”mitt hjärta dunkar med hans [Guds] på nåt 

sätt.”
147

 Lukas tror att Guds närvaro känns i kroppen på olika sätt för olika människor, på det 

sätt som var och en känner igen.
148
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När Gabriel blev kristen hade han en upplevelse som han säger gjort att han ”kan aldrig tvivla 

på att Gud finns eller att Jesus finns”.
149

 Jag väljer här att redogöra för denna upplevelse i 

stora drag, då det i hans berättelse finns flera kroppsliga känslor och uttryck för gudsnärvaro.  

Gabriel hade inte tidigare befunnit sig i kristna karismatiska sammanhang, men under en 

predikan i en kyrka, det här var på 70-talet, upplevde han sig plötsligt vara innesluten i ett vitt 

moln, och att den naturliga världen runt omkring försvann. Detta moln menar han, var Guds 

härlighets moln,
150

 som också uppenbarades i Tabernaklet enligt Andra Moseboken.
151

 Denna 

upplevelse pågick i ca 40 minuter tror han, men i upplevelsen fanns ingen tidsuppfattning. 

Gabriel beskriver:  

Jag var liksom uppryckt i det himmelska /---/ uppryckt i den andliga sfären /---/ Det var 

liksom evigheten som trädde in, trädde in i evigheten, så inget tidsrum.
152

 

För andra runt omkring tror han att det bara såg ut som om han satt på sin plats. Han hävdar 

att han vid detta tillfälle såg en dalgång som var alldeles grön, ett landskap som påminde om 

den 23 psalmen i psaltaren. Runt denna dalgång var höga berg, och ibland kunde han höra 

några ord från predikan som pågick eka mellan sidorna. Senare, under samma kväll berättar 

han att han upplevde att:  

… och så höjdes jag upp en halvmeter ifrån marken, eller golvet/---/ så jag flöt fram, 

jag gick liksom inte utan jag flöt fram…
153

 

Långt senare berättade en släkting, menar han, att denna person hade kom ihåg denna 

händelse, då han sagt ”kommer du ihåg Gabriel att du gick en halvmeter… att det var Jesus 

som ledde dej”
154

 Vidare menar Gabriel att minst en annan person vid detta tillfälle, hade 

upplevt samma sak.
155

 

När Gabriel berättar om denna starka gudsupplevelse beskriver han dessa känslor i kroppen 

som acceptans, ”en enorm kärlek”
156

 och frid. Han berättar om upplevelsen med ord som 

fullkomlighet, helighet och att ”Det var liksom bara Gud och jag”.
157

 Vidare beskriver han att 

det kändes som att en osynlig hand lades på hans axel och att senare samma tillfälle när 
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människor lade sina händer på honom för att be för honom ”vek sig [benen] som 

gummiband”
158

 och att han då inte kunde stå upp längre. 

När Gabriel upplever känslor i kroppen i samband med att han får så kallade profetiska ord till 

sig, förstärker det tron på att dessa ord kommer från Gud. Han beskriver det på följande sätt:  

Jag vet inte, jag känner det inombords alltså jag… jag kan inte förklara det riktigt men 

jag känner, det kommer som en riktigt... som en stöt nästan, som en elektrisk stöt om 

man säger/---/ja, det, först känner jag hur det börjar bubbla inom mig/---/ det liksom 

levande vattnet så här, och sen så känner jag liksom som en stöt, som en elektrisk stöt i 

mig och jag kan liksom rycka till så där liksom, o, så här/---/ liksom, när det kommer, 

och då kommer det liksom i min ande… så bara kommer det.
159

  

Även Tilde berättar att hon fallit, fastän hon aldrig sett andra göra det tidigare, förutom under 

det möte då hon senare själv föll. Hon trodde att de som gjorde det blev puttade av den som 

bad för dem. Men när hon själv föll säger hon att personen som bad för henne knappt rörde 

henne. Hon var vid medvetande vid detta tillfälle och beskriver det som att ”han la allting 

tillrätta i mej”
160

 Hon säger att hon tyckte det var lite pinsamt att ligga där på golvet så hon 

var snabbt på benen igen. Båda beskriver att man kan gråta av upplevelsen av gudsnärvaro, 

men tiden i början av Tildes väg till att bli kristen beskriver med mycket lika ordalag som 

Ellinor, att det var ”någonting som fastnade i mig”
161

, fast hon visste inte då vad det var. 

Sedan dess har hon haft upplevelser av Gud som hon knappt kunnat beskriva för någon. Både 

hon och Gabriel nämner att de upplever sig ha sett änglar, antingen ”för sin inre”
162

 syn eller 

med sina fysiska ögon. De hävdar att de ibland har delat synen med någon annan som sett 

samma sak.
163

 

2.4.3.2 Bön och religiös praktik relaterat till kroppsliga upplevelser 

Under detta tema behandlas relevanta utsagor som handlar om bön och religiös praktik, som 

relaterar till kroppen och som utövas själv eller i en social grupp. 
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I den stora frikyrkoförsamlingen som Ulrika tillhör berättar hon, förekommer ofta möjligheten 

att få personlig förbön. De ber också inför varje möte högt tillsammans i grupp.
164

 Samtliga 

respondenter har både bett för andra och varit föremål för förbön själva.   

Både Ellinor och Jasmine beskriver att de tycker det kan vara lättare att dela sin bön med 

någon, då man ber för något särskilt ämne.
165

 Ellinor brukar ibland be på kvällarna med hjälp 

av skrivna böner i en bok, men annars har hon sina bönestunder när hon cyklar.
166

 Alla 

respondenter som jag frågat om de föredrar att be högt eller tyst svarar att det beror på 

sammanhanget. Sammanhanget och människorna runt omkring är ibland viktigt när det gäller 

att uppleva gudsnärvaro, menar Ellinor. Längtan efter att uttrycka sig som de andra kan blir 

stark, och hon berättar att hon ibland ”bara velat sträcka upp händerna och bara sjunga ännu 

mer”.
 167

 Hon tror att musik påverkar henne till att lättare känna gudsnärvaro.
168

 Det tror också 

Maria, även om hon menar att det inte behöver vara bara tillsammans med andra som man 

upplever gudsnärvaro, det kan man också göra i sin ensamhet, menar hon.
169

 

Marias uppfattning om bönen stämmer överrens med Ellinors och Jasmines, och menar att 

bönen har olika funktion om man ber själv eller är flera. När man är själv handlar det mera om 

relationen mellan Gud och en själv, men när man är fler blir det en bön på ett ”vidare plan”.
170

 

Det man upplever, säger hon, behöver inte vara från Gud utan kan också vara av gruppens 

påverkan. Man kan påverka varandra fysiskt, hon nämner exemplet att om en gäspar så gäspar 

en annan, men också psykiskt genom humör och kroppsspråk. Hon beskriver också hur hon 

blivit puttad av andra för att hon skulle falla, något som hon inte alls uppskattar.
171

  

Lukas lyfter fram att det är viktigt med förebilder som visar hur det praktiskt ska gå till, till 

exempel hur man konkret ber för helande för någon: ”så man måste ha nån som visar, en 

mentor som visar det först, som man som lärjunge kan ta efter sen.”
172

 

2.4.3.3 Helanden 
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Detta tema tar upp respondenternas berättelser om olika helanden, det vill säga när någon 

upplevt sig bli frisk från någon sjukdom eller åkomma efter att någon annan eller själva bett 

för det. 

Jasmine har många erfarenheter av att ha sett helanden, hon säger sig ha sett ”massor” och 

berättar om andra personer som hon hävdar att hon sett bli helade, bland annat fått tillbaka 

hörseln och att hon sett tår växa ut. På frågan om Jasmine själv blivit helad någon gång, svarar 

hon att hon har det, men med viss tvekan. Hon berättar att hon fick personlig förbön av 

samma person för sin astma två gånger med ett års mellanrum och att astman efter det var 

borta i åtta år innan hon fick tillbaka den.
173

  

När jag frågar Ellinor om hon själv blivit helad någon gång skakar hon på huvudet och säger 

att hon bara hört vittnesbörd om det. Men sedan tvekar hon och nämner en händelse som hon 

själv kanske tror var ett helande, men hon vet inte säkert. Efter att hon skadade miniskeln i sitt 

knä när hon var på en resa utomlands, röntgades knäet och det planerades för operation några 

månader senare. När operationen väl pågick och de gick in och skulle laga knäet, så var det 

helt igen. Ellinor vet inte om, som hon säger, ”Gud var inblandad”
174

 eller om knäet läkte av 

sig själv, men hon tar ändå upp denna händelse som ett eventuellt helande.
175

 

Maria tror att vissa människor kan ha en särskild gåva att kunna förmedla helande från Gud, 

men att den gåvan måste vara till viss del begränsad, då den innebär stort ansvar. Hon berättar 

vidare att hon själv har mått bättre fysiskt efter att någon lagt händerna på henne och bett för 

henne och själv gjort detsamma för andra. Maria poängterar att man inte måste be för någon 

genom handpåläggning för att den personen ska bli helad, men refererar till Bibeln att man 

ska göra så, att man ska ”smörja med olja och lägga handen på”
176

 Om ett helande inte 

inträffar då någon bett för någon annan på detta sätt, menar hon att den som fått förbön både 

kan bli ”mycket förtvivlad”, men också att personen kan få en känsla av att ”ja, men det här 

ordnar sig ändå”.
177

 Hon tror också att man kan vara, som hon uttrycker det, ”låst” fysiskt och 

psykiskt och att man därför inte kan ”öppna sig för ett helande”
178
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Lukas upplevde ett helande då han menar att hans rygg rätades ut. Han berättar att hans ena 

ben var kortare än det andra, och att vid ett tillfälle då en kvinna bad för honom genom 

handpåläggning upplevde han att: 

det var väldigt tydligt så, jag hade nåt där och så kändes hur min rygg så: krrrkrk, 

knäckte till./---/ när hon bad, hon höll bara mina fötter och bad, så kände jag som ett 

flöde i mig som sträckte ut min ryggrad och min fot.
179

 

Denna kvinna som bad för honom, menar han har en ”helandetjänst” och att hon är en 

”helandepredikant”. När hon besökte församlingen upplevde också Lukas att han bad för 

människor som blev helade. Han anser att få se någon annan be för människor som upplever 

ett helande ”föder tro”
180

 till att göra det själv.
181

 

Både Tilde och Gabriel tror att kroppsliga sjukdomar kan ha att göra med psykisk obalans på 

olika sätt. Gabriel upplever sig ha blivit helad från en svår höallergi efter att ha fått bearbeta 

jobbiga händelser i livet och förlåtit vissa människor. De berättar gärna om några av de 

helanden de sett, bland annat om en kvinna som de bett för, som upplevt sig bli helad från 

cancer och diskbrock.
182

 Både Jasmine, Tilde och Gabriel ser att vissa sjukdomar kan bero på 

en ande som vill illa och gör att en person mår dåligt på ett eller annat sätt. Genom att tala 

direkt till den med hjälp av en auktoritet som den bedjande får från Gud kan människan bli fri 

från den, och därmed bli frisk. Bland annat när ovan nämnda person som Tilde bad för 

upplevde att hennes smärta i ryggen försvann, bad de på detta sätt
183

 

2.4.3.4 Tungotal och andedop 

Alla respondenter utom en upplever sig ha fått gåvan att tala i tungor. För att börja med Ulrika 

så säger hon sig vara andedöpt när jag frågar om tungotalet. Hon menar att tungotalet är 

tecknet på att en person har upplevt ett andedop, men att det kan vara svårt att avgöra vem 

som är andedöpt eller inte. Tungotalet, menar Ulrika, är ”en sån resurs”
184

 för henne i hennes 

eget böneliv, men också i församlingens gemensamma böner. Hon säger att hon använder 

tungotalet som bönespråk när hon ser sina egna begränsningar, till exempel i en 

förbönssituation om hon inte vet hur eller för vad hon ska be. Då hävdar hon att hon får tankar 

i huvudet om vad det är hon ber för. Hon menar att bön är ett arbete som man utför, och 
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förväntar sig ett resultat. Ett redskap i detta arbete är då tungotalet. Ulrika liknar bönen, 

särskilt bönen i tungor, vid en ”andlig strid”.
185

 

I den församling Ulrika växte upp i pratade man inte jättemycket om tungotal och andedop, 

det var först senare när hon kom till sin nuvarande församling, som hon själv började 

praktisera tungotal. Hon berättar att hon kan tala i tungor när hon ber själv eller tillsammans 

med andra inför ett möte och att hon ibland kan börja gråta när hon talar i tungor, eller se 

platser framför sig. Ulrika tror att alla får egna ord i sitt tungotal, men att röstläget kanske kan 

vara kulturellt, att man ber med ett röstläge i Pingstkyrkan, ett på Livets ord, ett i Svenska 

kyrkan o.s.v. Hon tror att tungotalet håller hela livet ”så länge man håller sig till anden”
186

 

Även Jasmine säger att hon är andedöpt när tungotalet kommer på tal. Hennes andedop menar 

hon hände i en pingstkyrka där hon svarade på en inbjudan att gå fram till förbön om man 

ville bli andedöpt. Hon upplever det som att hon efter denna händelse fick tungotalet mer och 

mer: 

S: jag tror det var i pingstkyrkan/---/ och då fick man gå fram om man ville bli andedöpt 

/---/ Och de skulle lägga händerna på en, och det ville jag, så jag gick fram. /---/ Det 

hände inget precis då, men sen på nätterna så kom det mer och mer och mer ord liksom 

/---/ i bönen. 

I: menar du tungotal då? 

S: ja, och så växte det/---/ tills det vart ett helt språk.
 187

 

Eftersom att hon upplever att hon fick tungotalet vid detta tillfälle ser hon det som ett 

andedop, även om hon inte upplevde särskilt mycket känslor då. Jasmine tror att ett andedop 

händer bara en gång och att det är ett steg närmare Gud. För att förklara vad ett andedop är 

menar hon att Gud visserligen redan finns i en människa som är ”frälst”, men att är ett 

andedop är mycket starkare och ett möte med den helige Ande.
188

 

Ellinor tänker direkt på tungotalet när jag undrar vad hon känner till om de andliga 

nådegåvorna. Hon har inte upplevt detta själv, men det är någon hon verkligen har velat göra: 

Alltså jag har ju inte det själv, även om jag, det är nånting jag verkligen så här, var arg 

på Gud för/---/ för att jag har andra som jag känner som har det men inte jag.
189
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Hon har hört tungotalet från andra vilket hon uppfattat som något positivt och det lockar att 

också ha något som andra har. Hennes längtan att få tungotalet har växt sedan hon börjat 

umgås med fler som hon har hört använda det. Hon har läst mycket om andens gåvor i Bibeln 

och tycker sig ha läst någonstans att Gud ska ge alla tungotalet, och därför uttrycker hon en 

stor frustration över att inte ha det.  

Ellinor vet inte vad det beror på att hon inte har fått tungotalet, men säger sig ha börjat 

acceptera att hon inte kommer att få det, inte nu i alla fall. Hon säger att hon kanske har andra 

gåvor, och att hon får nöja sig med dem hon har för tillfället. Hon tror att tungotal inte är 

något som övas upp utan att man bara får det helt och hållet. Ellinor är också den enda av 

respondenterna som inte skulle använda uttrycket andedop, ett ord som hon uppfattar som 

något negativt.  

Ja, men det känns så allvarligt, så, nånting som inte nåt hemskt men nånting som man… 

alltså på nåt sätt så känns det som… den första tanken är att man har gjort nånting fel, 

man är, samtidigt som egentligen, om man verkligen tänker efter så är det kanske 

nånting bra.
190

 

Hon associerar ordet andedop med att det skulle vara något som behövs för att ta bort något 

dåligt som man gjort.
191

 

Maria blev andedöpt när hon var nio år, berättar hon. Det var på ett läger där det precis som i 

Jasmines fall fanns möjlighet att gå och ta emot förbön om man ville bli andedöpt.  

Och då hände det väl inte så jättemycket precis i den sekunden utan det var väl jag… 

det var nåt ord och jag kände liksom att det, det här känner jag inte igen, men sen när 

jag gick, när vi gick ifrån den samlingen, då kände jag, då det liksom började bubbla 

inom mig så.
192

 

Maria beskriver det som att det var under samma kväll, fast senare som hon fick det mesta av 

sitt tungotal som hon nu fortfarande praktiserar. Hon säger att det var som ett ”flöde” av ord 

som kanske har fått lite mer variation under åren. Under själva förbönsstunden tyckte hon inte 

att det hände något särskilt. Maria beskriver den händelse som hon ser som sitt andedop när 

hon ska berätta om sina erfarenheter av tungotalet. Hon tror att hon innan denna händelse 

hade fått undervisning om tungotal och andedop, och i vilket fall menar hon, växte hon upp i 

den miljön och var van vid dessa karismatiska uttryck. Hon tror att hennes andedop och 

tungotal kom naturligt. 
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Maria tar också upp uttydning av tungotal. Hon har hört människor först tala i tungor och 

sedan ge en tolkning på svenska av vad som sagts. Hon har också varit med om att en person 

talar högt i tungor i ett gudstjänstsammanhang och att en annan person uttyder det som den 

första personen sagt i tungotal. På frågan om vad hon tror att tungotalet har för funktion säger 

Maria att ”Jag tror det är ett uttryck för något som man helt mänskligt medvetet inte kan sätta 

ord på”
193

 och att ”det är en ännu tajtare, bön, mellan min ande och Gud”.
194

 För det mesta 

tror Maria att tungotalet går att styra helt när man vill uttala det eller inte, men menar 

samtidigt att på samma sätt som hon menar att profetians gåva fungerar, att ”man kan få det så 

starkt så att man, man kan inte va tyst”.
195

 

Tungotalet hjälper Lukas att kunna be lättare, han bad om att få den gåvan efter att han hört 

andra som hade den och då ville han också ha den, även om han refererar till Bibeln, att 

Paulus talar om att det är bättre med den profetiska gåvan än med tungotal. Det tog ungefär ett 

år för honom att få tungotalet, från det att han började be om det och han fick förbön för det 

under denna tid. Men vid ett särskilt tillfälle uttrycker han det som att ”det släpptes på nåt 

sätt”.
196

 När Lukas ber i tungor har han ingen aning om vad han ber för säger han, men litar på 

att det är något bra. 

När det gäller uttolkning av tungotalet säger sig Lukas varit med när någon tolkat, eller 

kommit med uttydningen, vad som sagts i tungotal. Det har både varit när samma person som 

sagt tungotalet gjort det och när någon annan som hört det gjort det. Lukas har inte själv den 

gåvan, men menar att det är bra om man själv kan tolka sitt tungotal, så det kan bli till nytta 

för någon annan. Lukas menar att det tillfälle då han upplevde sig få tungotalet inte var ett 

andedop. Om han varit med om ett sådant så tror han att det skedde tidigare: 

Alltså det är svårt alltså, om man jämför med Apostlagärningarna två där dom talar i 

tungor, det är inte riktigt, det händer inte alltid så men, jag vet inte, jag är lite osäker så 

för att barndop
197

 på nåt sätt, när man döper i Jesu namn och allting där så får man ju 

ändå på nåt sätt anden som gåva av Gud, men jag tror att det behöver väckas, jag tror på 

nåt sätt att det alltid finns i dom människor som vänder sig mot Jesus, men jag tror att 

det måste väckas att det måste finnas en längtan i detta, att det växer fram mer, så 

andedop, har säkert hänt, det tror jag, men det är svårt att säga när…
198
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Han tror alltså att han själv varit med om ett andedop, men han har svårt att säga när det i så 

fall skedde. Tungotalet är något av en hjärtesak för Lukas, då han upplever det vara till stor 

hjälp i bönen, men mer än så vill han inte gå in på andedopet och tungotalet. Han säger: ”Jag 

vill inte direkt göra nån ära av det.”
199

 Han tycker inte heller att man ska be högt i tungor på 

ett bönemöte, om ingen finns som kan tolka det som sagts. Då kan tungotalet göra mer skada 

en nytta, menar han, om vissa människor framstår som bättre än andra och de som inte har fått 

tungotalet känner sig utanför.
200

 

Den övernaturliga händelse som Gabriel ser som sitt andedop, slutade i att han inte kunde stå 

på benen och började tala i tungor. Om man inte är andedöpt, menar han, kan man inte tala i 

tungor. Tungotalet är alltså ett tecken för Gabriel på att ett andedop har skett. Däremot tror 

han att man kan vara andedöpt men inte tala i tungor, eller andedöpt men inte vara medveten 

om exakt när det hänt. Innan den kvällen, där han upplevde att han fick tungotalet och blev 

andedöpt hade han inte tidigare hört talas om dessa saker. Vid detta tillfälle uttalade han inte 

så många ord:  

Det var bara mer ljud, stavelser liksom, det var inget flytande språk, jag hade aldrig hört 

det innan.
201

 

En tid senare tog Gabriel med sig Tilde till ett tältmöte, där hon hörde Gabriel och andra tala i 

tungor. Detta var första gången hon hörde detta, och Tilde gjorde sitt bästa för att passa in: 

… så då tänkte jag, jaha, tänkte jag, då får jag väl dra till med nåt med så då bad jag 

Fader vår på holländska och då trodde Gabriel att jag var andedöpt … och så hörde jag, 

jag hörde att du sa, (viskande) vad var det, blev du andedöpt? Men jag sa, det var Fader 

vår på holländska det var ingenting!
202

 

Tilde förstod inte då vad de andra höll på med när de talade i tungor, men senare under en 

period byggdes hennes eget tungotal upp. Hon säger att hon började forma olika ord i sin 

ensamhet, på inrådan av människor som sagt att hon bara skulle börja uttala det. Både Tildes 

och Gabriels tungotal växte alltså fram under en tid, och båda tror att det kan vara till en hjälp 

i början att lyssna på och ta efter andras tungotal. De tror att tungotalet kan vara en viljeakt i 

början, något man bestämmer sig för att praktisera och tro på. De jämför denna viljeakt med 

förlåtelse, något som man ibland behöver göra av ren vilja, ett beslut som tas i huvudet som 

senare tar plats i hjärtat. 

                                                 
199

 Lukas 2011-11-03 
200

 Lukas 2011-11-03 
201

 Tilde och Gabriel 2011-11-19 
202

 Tilde och Gabriel 2011-11-19 



Emma Lundqvist  43 

Nu använder Tilde tungotalet när hon känner sig begränsad i förståelsen av vad det är hon ska 

be för. Ofta får hon också uttydningen till sig, översättningen till vad det är som hon ber för i 

tungor. Hon har både uttytt sitt eget tungotal och andras. Gabriel har aldrig kunnat uttyda 

tungotal. Tilde använder inte sitt tungotal jättemycket, berättar hon, men när hon uttyder det 

hjälper det henne att komma på rätt spår i bönen för någon annan: 

… det är mer meningar liksom hur jag ska be, vet jag inte riktigt hur jag ska be då gör 

jag det, ber tungotal, och rätt som det är så går jag över till svenska och då har jag 

liksom fått flyt på det för då har jag liksom fått riktningen, så upplever jag.
 203

 

2.4.3.5 Profetior och kunskapsord 

I detta tema tas respondenternas upplevelser av profetior och kunskapsord
204

 upp, i de fall då 

de relaterar till kroppsliga upplevelser.  

Ulrika upplever att hon ibland kan få ett kunskapsord till någon, och att hon innan hon förstår 

att det är detta som händer kan hon känna sig ofokuserad. Ett kunskapsord kan enligt henne 

till exempel vara att säga hej till någon som det skulle betyda mycket för. Det kan också vara 

att man får en övernaturlig vetskap om en persons problem, så att man lättare kan be för 

denna person i en förbönssituation.
205

 

Jasmine tänker direkt på den profetiska gåvan när jag frågar om de andliga nådegåvorna, 

eftersom hon själv upplever sig ha den. Hon menar att hon numer alltid får bilder i huvudet 

när hon ber för någon, men att hon från början lånade denna förmåga av andra i hennes 

dåvarande församling: 

S: när man är förebedjare där, så finns smörjelsen/---/ och då får man den att verkligen 

så här fysiskt… (s: visar med handen) [handpåläggning, min anm.]/---/ så att man kan 

gå i det allihopa. 

I: hur då menar du?  

S: ehm, alltså fysiskt bara så här att man brukar få, (namn), om hon är förebedjare, då 

överförs den, så först så är man ju i bön innan och man har fastat och det är ganska 

noga innan man får vara förebedjare där/---/ men så att man är ganska öppen och kan ta 

emot det, då verkar man i samma som dom har. 

I: okej 
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S: och sen försvinner det mot slutet /---/så jag fick nog smaka på det mycket innan jag 

själv hade det. 

I: så det var någonting som du fick låna, liksom ta del av deras gåva och sen så 

S: ja
206

 

Maria menar att man själv kan välja om man vill uttala en profetia eller ett kunskapsord som 

man upplever sig få från Gud. Om man väljer att inte säga det högt, till exempel under en 

gudstjänst kan det bero på många olika saker menar hon. Det kan vara av praktiska skäl, att 

man inte får möjlighet av tidsskäl att framföra det innan tillfället är över eller att man helt 

enkelt inte vågar säga det. Om det ändå är ett budskap som någon viss person behöver höra, 

tror Maria att Gud i så fall använder någon annan för att framföra detta till den personen.  

Hon har själv fått till sig kunskapsord och profetior, men kan inte ge något konkret exempel 

på när. I Marias beskrivning av profetians karaktär finns grader av ”klarhet” Allt ifrån en 

känsla till att hon känner att det är ett tydligt budskap från Gud som ska sägas, och då uttalar 

orden ”Så säger Herren”
207

 innan själva budskapet framförs. Maria har vid flera tillfällen varit 

med om att någon kommit till henne och framfört ett profetiskt budskap eller kunskapsord 

tänkt att vara direkt riktat till henne. Ibland har det som sagts stämt väldigt bra överrens med 

verkligheten, ibland mindre bra.
208

 

Lukas har varit med om att människor gett honom ett personligt profetiskt ord och själv 

upplever han sig ha fått en del kunskapsord att förmedla till andra. Gränsen mellan 

kunskapsord och profetior har i hans fall varit ganska diffus, han kan ha gett något profetiskt 

ord till någon, men han vet inte säkert. Man kan se på människor om det som sagts gör dem 

genuint glada menar han, och Lukas kan ibland känna en frid i kroppen som för honom 

förstärker övertygelsen om att det kunskapsord han fått, är från Gud. Ibland kan det hända att 

kunskapsorden som Lukas får till sig, uttrycker att han ska göra olika goda gärningar för 

andra människor. Det tycker han kan vara lite frustrerande:  

Ofta är det så här jobbiga saker, som uttrycker klart att prata med den här personen, säg 

den här saken eller se den personen, det är mycket så att man gör kärlekshandlingar till 

andra människor, /---/ och det kan vara jobbigt i Sverige att vi ska vara så individuella 

hela tiden.
209
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Gabriel säger att han inte bara har profetians gåva, men att han också har ”ämbetet av 

profet.”
210

 men det är inget som man går omkring och säger menar han:  

Sen jag tror liksom inte en riktig profet han säger inte, /---/ han säger väldigt sällan att 

jag är en profet, för det är liksom att upphöja sig lite /---/ utan det är andra mänskor som 

gör det, bekräftar att han är en profet och till slut så säger han också att han är profet.
 211

 

När han får profetiska tilltal upplever han ofta de kroppsliga förnimmelser som tidigare 

redovisats. Han tror att gåvan att profetera kan försvinna, och att ”man måste hålla sig ödmjuk 

annars fungerar det inte att vara profet.”
212

 Han tänker sig att profetians gåva, ”det är nog en 

utav de mest ensamma gåvorna utav alla.”
213

 

Tilde säger inte rakt ut att hon har en profetisk gåva, men säger däremot att hon ofta får bilder 

i huvudet, särskilt under soakingen som hon brukar vara med på:
214

 

… då får jag ofta upp en sån bild när man bara ligger där, då kan jag se mig gå på den 

vägen liksom, och sen plötsligt så är jag uppe i faderns knä /---/ och då kan jag se den 

bilden liksom att han tar mig i handen och jag är en liten flicka som springer på en äng, 

och det är fullkomlig tillit.
215

 

Soakingen, menar både Tilde och Gabriel, har visat dem till en djupare förståelse för vad det 

innebär att Gud liknas vid en far. Denna förståelse, har profetiska drag: 

… och så kan jag uppleva liksom att, jag kan göra vad jag vill, för att han kommer att 

korrigera mig, så gör ju en, en riktig pappa ska ju göra det /---/man är ju liksom vild och vill 

pröva allt, är nyfiken och så där och, men en fullkomlig fader han, han beskyddar mig, han 

säger till liksom att nu är du på fel vägar, han säger till mig med mjuk hand för så gör en 

pappa med sitt barn.
216  

2.4.4 Etnografisk evidens från fältarbete  

Under detta avsnitt behandlas den empiri som är relevant för mitt arbete utifrån de deltagande 

observationer som utförts. Detta i syfte att besvara min andra frågeställning: Vilka synliga 

kroppsliga uttryck kan iakttas i kristna karismatiska sammanhang? 
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Först görs en övergripande presentation över de olika fältplatserna, i syfte att skapa en känsla 

av de olika miljöer där de deltagande observationerna ägt rum. Sedan redovisas empirin 

utifrån tre rubriker, som delar in det insamlade materialet i relevanta teman. 

2.4.5 Presentation av fältplatser  

2.4.5.1 Den stora frikyrkoförsamlingen 

Den stora frikyrkoförsamlingen som är en del av trosrörelsen, observerades sammanlagt vid 

fyra tillfällen under perioden 2011-11-02 – 2011-11-06. Under dessa dagar besöker omkring 

4000 personer platsen. Vid de olika observationstillfällena är uppskattningsvis mellan 1500 

och 2500 personer närvarande. Eftersom det är sammankomster under en ungdomskonferens 

som observerats är medelåldern på deltagarna låg. 

Alla gudstjänster, eller ”möten” som de kallas här äger rum i en stor lokal med två läktare och 

en stor scen. På väggarna finns bildskärmar där det visas livebilder av publiken, texterna till 

musiken som sjungs, bibelord samt förinspelad reklam och evenemangsinformation. Mötena 

spelas in med videokameror och läggs sedan ut på internet. Mötena tolkas på mer än 20 olika 

språk, och denna tolkning kan man få ta del av genom att hyra hörlurar. Under det att 

lovsångerna spelas är ljudnivån oftast hög och det används många färgade strålkastare. 

Framför allt inledningarna av kvällsmötena skapar en känsla av fest med dansnummer på scen 

och fartfyllda sånger. Musikerna är för det mesta minst tio personer på scen som spelar olika 

instrument och leder församlingssången. Mötena präglas av mycket lovsång, predikan, 

kollekttal och inbjudan till förbön.
217

  Vid ett tillfälle firar man nattvard.
218

 

2.4.5.2 Det ekumeniska kapellet 

I det ekumeniska kapellet gjordes en observation på eftermiddagen 2011-10-22. Vid detta 

tillfälle var uppskattningsvis 15-20 personer närvarande i olika åldrar. Gudstjänsten innehöll 

moment av lovsång, både solosång av en tillresande musiker och gemensam lovsång. Det 

firades mässa enligt Svenska kyrkans ordning, man bad på olika sätt och det gavs tillfälle till 

personlig förbön. Detta kapell en liten lokal med rödmålade väggar med gulddetaljer, det 

doftar rökelse och det finns ikoner. På det låga altaret finns en vit lilja samt nattvardsbrödet 

och vinet. Några sitter på golvet på pallar, andra på stolar. Det är ganska trångt. Man hälsar på 
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varandra när man kommer, en del har åkt flera mil. De flesta verkar vara bekanta med 

varandra sedan innan. Mannen som driver kapellet berättar i början av mötet lite praktisk 

information, inga program om vad som ska hända under mötet kommer att delas ut. Han 

berättar kort om det koptiska radband som de närvarande sedan kommer att be igenom som 

kallas för Jesusbönen. Efter mässan ber människor för varandra genom handpåläggning, inte 

bara de som i förväg är utsedda till denna uppgift. Mötet får aldrig riktigt något tydligt slut då 

människor slutar be för varandra och avlägsnar sig allt eftersom.
219

 

2.4.5.3 Soaking i fristående kristen organisation 

Den sista observationen, soakingen, äger rum 2011-11-19 hemma hos ett par, som är två av de 

fyra som är kärnan i denna organisation.  De har förberett deras vardagsrum med tända ljus, 

och utplacerade vilstolar med tillhörande filtar i rummet. Innan soakingen äts det mat 

tillsammans och efter maten drar sig de som håller i soakingen undan för att förbereda sig och 

besökarna tar plats i varsin soffa i vardagsrummet, tills de andra kommer tillbaka. Totalt är 

det åtta personer närvarande, varav två inte har varit där förut. De församlade är mellan cirka 

20 och 60 år. En kvinna berättar hur soakingen kommer att gå till, att det kommer att spelas 

musik och att det så småningom om man vill kommer komma någon och lägga handen på en 

och be tyst. Hon frågar om detta är ok. Vidare berättar hon att det är viktigt att musiken som 

spelas på soakingen, kommer från ”rätt” källa, d.v.s. det ska inte vara New age-inspirerad 

musik, något som gruppen fått kritik om sig att vara. Hon förklarar tanken med soakingen 

som att det handlar om att ”låta sig bli blötlagd, att bli indränkt av Guds kärlek”
220

 De tycker 

sig ha sett ett behov av detta då stressen i samhället alltmer påverkat kyrkan. Själva soakingen 

börjar och alla lägger sig tillrätta och blundar.  Musik med kristet budskap i texterna spelas 

och sången varvas ibland med lästa bibeltexter. Nästan ingen rör sig, ett par personer somnar. 

Endast vid något tillfälle hörs någon skruva på sig. Ungefär en timme förflyter på detta sätt.  

Under och efter soakingen får deltagarna personlig förbön genom handpåläggning av några av 

dem som ingår i teamet. Efteråt avslutas gemenskapen med fika.
221

 

2.4.6 Empiri från fältplatserna utifrån teman 

2.4.6.1 Helande och förbön i social kontext 
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I den församling som Ulrika tillhör är det vanligt att man ber för varandra i gudstjänsten. 

Under ett möte som observerats, leder en man församlingen i bön för en familj som precis 

varit med om en bilolycka, på vägen till mötet. Han berättar om en flicka som församlingen 

bett för ett år tidigare vid samma tid, som var svårt sjuk och som blivit bättre. Andra 

böneämnen tas också upp som människor kunnat skriva på en lapp och lämna in i en låda. När 

församlingen ber för dessa ämnen bildas ett starkt så kallat ”bönebrus” när många ber högt i 

tungor samtidigt. Under samma möte säger sig pastorn känna att den helige Ande är där, 

föreslår att människor ska lyfta upp sina händer och säger: ”Hundratals här ikväll ska bara bli 

botade”
222

 Under det sista förmiddagsmötet som jag observerade i den stora 

frikyrkoförsamlingen, som också kallades för en ”helandegudstjänst” får de som behöver 

helande av något slag räcka upp en hand varpå någon bänkgranne ombeds lägga händerna på 

dem och be för dem. Det bildas små grupper i lokalen, där man ber högt för den som vill. Ett 

högt sorl uppstår i samband med detta.
223

 

Under observationen i det ekumeniska kapellet, fokuseras senare delen av mötet på förbön 

och helande. Där uppmanas man till att man gärna får ”dela någon profetia eller kunskapsord, 

om man fått något från Gud”
224

 varpå ett par personer undrar om någon har en 

muskelsjukdom, problem med levern, problem med höften eller om någon har ångest, särskilt 

på nätterna. De säger detta med en viss tvekan, men menar alltså underförstått att man 

tillfälligt känner dessa åkommor i sin egen kropp och att dessa påståenden, är inspirerade av 

Gud. En person bland de församlade visar att hon känner igen sig i detta så kallade 

kunskapsord genom att räcka upp handen. Hon erbjuds då att få personlig förbön senare. 

Bönen för varandra inleds och lite musik spelas. Detta pågår en lång stund, kanske en timme, 

där små grupper som ber för varandra bildas och byts ut allt eftersom. Allt händer på en gång. 

En kvinna säger sig inte ha ont i sin arm längre efter att fått förbön tidigare under kvällen.
225

 

2.4.6.2 Synliga uttryck för tungotal, andedop och profetior 

I den stora frikyrkoförsamlingen praktiserar man tungotal på många olika sätt, det är ett 

vanligt förekommande uttryckssätt under alla observationer som genomförts på de olika 

platserna, men här verkar ljudnivån på tungotalet vara genomgående högre än på de andra 

platserna. Under det att någon leder bönen från podiet uppstår ett högt brus av röster där 
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människor ber i tungor rakt ut i luften. Ofta står man upp och blundar och ber på detta sätt. 

Detta ”bönebrus” förekommer ofta under observationerna.
226

 Innan varje gudstjänst, eller 

möte som de säger, är ett förmöte där någon leder de församlade i bön inför mötet. Detta kan 

gå till på följande sätt: 

Människor strömmar in i möteslokalen under tiden att en pastor eller möjligtvis en 

ungdomsledare eller lekman, i ca 30 års åldern leder församlingen i bön. Under bönen 

står vissa upp, håller upp händerna och blundar och ber med, andra pratar med sina 

vänner och engagerar sig inte i att bönen pågår längst fram i möteslokalen. 

Möteslokalen, är densamma som i samtliga observationer från denna 

ungdomskonferens. Mannen som leder bönen går fram och tillbaka nedanför scenen 

medan han ber, avslutar nästan varje mening med ”Herre” förutom när han ber högt i 

tungor, vilket han gör kanske hälften av tiden. Han talar i tungor in i mikrofonen, så det 

hörs i hela lokalen. Ingen ger en uttydning på det som sagts, och verkar inte heller 

förväntas göra det.
227

  

I denna församling använder sig vissa också av tungotalet när de sjunger. Ett exempel är när 

en av lovsångsledarna, en kvinna börjar sjunga i tungor, varpå ljudnivån höjs då många i 

församlingen också börjar sjunga i tungor.
228

 Direkt efter att ett nattvardsfirande under ett 

kvällsmöte avslutats börjar rörelsens ledare be på svenska men övergår sedan till ett tydligt 

tungotal där han höjer och sänker rösten som i ett vanligt språk. Därefter går han direkt över 

till att uttyda det han sagt, en uttydning som på samma gång yttrar sig som ett profetiskt 

budskap.
229

 Samme ledare talar i tungor ett flertal gånger när han är uppe på scenen och alla 

hör, utan att han eller någon annan ger en uttolkning.
  

Antydningar om att var och en bör vara andedöpt förekommer, här i ett kollekttal där pengar 

ska samlas in till ungdomsarbetet i kyrkan: 

Hur fantastiskt det är att se människor ta emot andedopet, man ber för dem, och så bara 

kommer tungotalet… Har du upplevt andedopet? Ditt eget hoppas jag (skratt), annars 

finns säkert tillfälle här sedan för personlig förbön.
230

 

Ett sådant tillfälle för personlig förbön observerades närmare i ett av mötena i den stora 

frikyrkoförsamlingen: 

Efter en inbjudan att gå fram för förbön för att få tungotalet och andedopet, går jag 

närmare förebedjarna för att se vad som händer, varpå jag iakttar en ung man som får 

förbön av en något äldre man. Förebedjaren håller på hans huvud och axel med 
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händerna och ber, jag hör inte vad han ber. Den unge mannen blundar och börjar efter 

en liten stund att vackla, hans ansiktsuttryck visar en koncentration, en slags 

hängivenhet, lite frustration. När han börjar vackla gör sig en man som står bakom 

honom redo för att ta emot honom. Efter en liten stund faller han baklänges, jag som 

också står nära honom, tillsammans med honom som gjorde sig redo för det tar emot 

honom, så att han hamnar på golvet på knä. Han gråter och talar i tungor tyst. Det 

verkar vara en intensiv stund för honom, men han verkar vara medveten om sin 

omgivning när detta händer. Han böjer huvudet och lägger armarna mot golvet och 

sitter så i några minuter, innan han reser sig, torkar tårarna från ansiktet, ser sig om och 

går till sin plats igen.
231

  

I det ekumeniska kapellet förekommer också sång i tungotal under det att en musiker spelar 

gitarr och leder de församlade i lovsång: 

Ett tag in i sången uppmanar musikern till att sjunga till Gud på sitt eget sätt, varpå 

några börjar sjunga i tungotal, några hittar en egen melodi som stämmer överens med 

den som fortfarande spelas på gitarren, som hörde till den föregående sången. Andra 

fortsätter sjunga med den text som redan lärts ut. Stämningen är allvarlig, nästan alla 

blundar, man hör lågmält tungotal från flera personer medan sången fortsätter.
232

 

I kapellet, liksom under soakingen förekommer tungotalet i förbönen för andra, men också när 

var och en ber lågmält för sig själv. Flera av de närvarande använder sig av tungotalet, mer 

eller mindre hörbart, men ingen höjer rösten.
233

 

2.4.6.3 Övrig relevant religiös praktik samt synligt praktiserande av kroppsliga 

uttryck  

Under observationerna i den stora frikyrkoförsamlingen föll några gudstjänstdeltagare ner på 

golvet, på ett liknande sätt som flera av respondenterna beskrivit. Dessa människor hade gått 

fram och ställt sig framför första raden stolar i kyrkolokalen, och någon person hade lagt sina 

händer på axlarna eller huvudet på dem och bett lågmält för dem. Ett par människor höll vid 

tillfället om varandra och grät, men såg efter en stund väldigt glada ut och återgick till att 

sjunga med i lovsången som spelades.
234

 Vid ett av de andra observationstillfällena uttrycker 

pastorn som predikar att han ”känner den helige ande som ett regn”
235

 och vid ett annat 

tillfälle skriker någon till högt mitt i det höga sorl av bön som ibland bryter ut.
236

 Även i 
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observationen i det ekumeniska kapellet börjar några gråta tyst under gudstjänsten, och ett par 

personer rycker till på det sätt som Gabriel här tidigare beskriver att han upplevt.
237

 

Under mina observationer utövades det personlig förbön vid alla tillfällen. I den stora 

frikyrkoförsamlingen firades det nattvard, vid ett tillfälle,
238

 vilket också gjordes i det 

ekumeniska kapellet vid observationstillfället.
239

 Nattvarden följde enligt Svenska kyrkans 

ordning. Vid samma möte i frikyrkoförsamlingen var stämningen god då församlingens ledare 

predikade, och de församlade applåderade honom vid flera tillfällen.
240

 Här, liksom vid alla 

andra observationstillfällen blundade i stort sätt alla när de bad, de flesta verkade göra det när 

de sjöng lovsånger och det var mycket vanligt förekommande att människor stod upp, föll på 

knä eller sträckte upp händerna i luften. Det var ett genomgående beteende på alla platser 

utom under soakingen, där alla istället låg ner i varsin vilstol eller soffa. 
241
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3. Analys 

3.1 Inledning  

I detta avsnitt kommer jag att analysera utsagor av respondenter och det etnografiskt material 

utifrån det redovisade resultatet. Jag kommer dock inte att redogöra för allt material och alla 

utsagor som lagts fram under resultatet. Istället kommer jag att ta mig an analysen utifrån ett 

urval av händelser och utsagor som tidigare redovisats i materialet, med största tyngdpunkt på 

respondenternas utsagor. Detta på grund av kandidatuppsatsens ramar och uppsatsens 

tydlighet, då mycket av det jag valt att upprepa i detta avsnitt kan tänkas analyseras på samma 

sätt som vi senare kommer att se. Materialet analyseras med syftet i åtanke; att undersöka de 

kroppsliga upplevelser och uttryck som kristna karismatiker tolkar som religiösa, med fokus 

på så kallad gudsnärvaro och de så kallade nådegåvorna. Jag vill även ta reda på hur den 

sociala gemenskapen i kristna karismatiska sammanhang påverkar de subjektiva kroppsliga 

upplevelserna som tolkas som religiösa av individen. 

Med utgångspunkt i frågeställningarna kommer materialet analyseras utifrån Csordas teori om 

förkroppsligande. Csordas har undersökt kristna karismatiska rörelser i Nordamerika utifrån 

denna teori,
242

 och i analysen kommer jag jämföra hans resultat från dessa rörelser med 

resultatet från den undersökta gruppen av kristna karismatiker i Sverige.  

Min första frågeställning om hur kristna karismatiker beskriver religiösa upplevelsers 

påverkan på kroppen besvarades utifrån respondenternas egna utsagor i resultatets första del. 

Min andra frågeställning om vilka synliga kroppsliga uttryck som kan iakttas i kristna 

karismatiska sammanhang, besvarades i resultatets andra del utifrån etnografisk evidens från 

fältarbetet. Jag går nu vidare med den tredje frågeställningen, som bygger på de föregående 

frågornas resultat och lyder: Finns det gemensamma sätt att uttrycka upplevelsen av 

gudsnärvaro (enskilt eller i grupp) och hur kan eventuella likheter i så fall förklaras?  

I ett habitus finns, som tidigare tagits upp, ett socialt system av olika handlingar eller 

praktiker som tillsammans bildar gemensamma tankar och världsuppfattningar. Alla som 

ingår i en särskild grupp, bidrar till skapandet av detta habitus.
243

 För att kunna analysera 

resultatet utifrån Csordas teori behöver vi först definiera vad som i fråga om kristna 
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karismatiker kan vara ett habitus. Det karismatiska handlingsfältet är stort och inbegriper flera 

mindre habitus, och har något diffusa gränser. Människor som deltar i det karismatiska fältet 

är också aktiva i andra grupper - eller andra habitus inom t.ex. icke-karismatiska församlingar 

på hemorten. Detta resonemang kan tydliggöras med en skiss: 

Eftersom kroppen i sig är en aktör i 

skapandet av detta habitus enligt 

Csordas,
244

 är det relevant att analysera 

vilka kroppsliga upplevelser och uttryck 

som nämns av flera respondenter, då det 

är troligt att personerna påverkat 

varandra genom ett habitus. Det är 

troligt därför att trots att inte alla 

respondenter känner varandra, så har de 

alla varit medskapare i det stora 

gemensamma karismatiska 

handlingsfält, som kopplar samman 

enskilda karismatiker och större grupper 

med varandra. Denna gemensamma 

kunskapsbank, eller specifika 

handlingsstruktur finns att hämta via 

bland annat internet, kristen uppbyggelselitteratur så som till exempel Bibeln, och genom 

mänskliga möten. 

3.2 Analys av material 

Gemensamma drag för kroppsliga förnimmelser av gudsnärvaro 

Respondenterna uttrycker flera gemensamma nämnare i intervjuerna som har att göra med 

deras subjektiva kroppsliga förnimmelser, som tidigare behandlats i resultatets avsnitt: 

”Kroppsliga förnimmelser av gudsnärvaro”. Flera personer nämner att man av Guds påverkan 

på kroppen kan börja skaka, eller gråta, antingen av att man upplever Guds kärlek eller att 

man konfronteras med onda andemakter eller blir uppmärksam på något som är fel i världen. 

Vissa upplever värme eller en varm vind och ett par personer beskriver att de känt en hand på 
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sin axel. En del beskriver mer eller mindre diffusa känslor av kärlek och frid, acceptans, 

närvaro eller glädje. Vidare berättas om mer tydliga känslor och synintryck. En person säger 

att människor kan bli berusade och springa omkring av känslan av gudsnärvaro, en annan 

beskriver hur en upplevelse av Gud gjorde att han kände sig omsluten av ett vitt moln och 

tappade känslan av tid och rum. En av de kroppsliga förnimmelser som Csordas tar upp i sitt 

material om kristna karismatiker i Nordamerika, är känslan av att rycka till som av elektriska 

stötar.
245

 Detta fenomen är också något som en av mina respondenter känner i kroppen, när 

han upplever att Gud ger honom profetiska budskap. I fältstudierna kunde jag också iaktta 

människor som ryckte till på samma som beskrivits ovan. 

De ovan nämnda kroppsliga uttrycken kan förstås genom att se på dessa kroppsliga fenomen 

som beteenden och tolkningsätt som finns i det gemensamma habituset. När min empiri 

jämförs med Csordas finner jag att det verkar som om hans undersökningsfält i Nordamerika, 

och mitt i Sverige, kan kopplas samman till det globala habitus som karismatiker över hela 

världen hämtar inspiration ifrån. Detta utifrån Csordas som menar att olika människor från 

samma habitus har ett begränsat antal utryckssätt, de sätt som finns tillgängliga i det 

gemensamma handlingsfältet.
 246

 Många av de kroppsliga fenomen han tar upp finns också 

representerade i mitt material. 

Att ”falla i anden” 

En av de mest konkreta förkroppsligade upplevelserna som respondenterna menar att 

gudsnärvaron påverkar dem till, som här kommer att analyseras djupare är upplevelsen av att 

”falla i anden” eller ”falla av Guds kraft”. Denna upplevelse kan analyseras utifrån 

förkroppsligande eftersom den anses av de kristna karismatikerna som spontan. Därmed kan 

denna upplevelse tyckas befinna sig inom ramarna för det obestämbara tillstånd då man tar 

emot och upplever intryck i det som kan beskrivas som att kroppen bara är och interagerar i 

världen.
247

Det kommande resonemanget kring orsakerna till detta beteende tjänar som 

exempel, då de andra ovan nämnda kroppsliga förnimmelserna kan tänkas kunna analyseras 

på samma sätt. Att ”falla i anden” kan ta sig uttryck i att man upplever sig så kroppsligen 

påverkad av Gud att man antingen inte kan eller inte vill stå på benen och därför faller, ofta 

baklänges ner på golvet eller i armarna på någon annan. Detta sker i de allra flesta fall i ett 

socialt karismatiskt sammanhang. Fyra av mina sju respondenter beskriver hur de själva fallit, 
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och under fältstudierna såg jag detta hända vid ett flertal tillfällen. Detta fenomen kan 

analyseras utifrån Csordas, som alltså menar att vi i ett habitus anpassar varandras kroppar 

efter varandra. Detta gör vi genom att ta in vad andra kroppar gör i vår omgivning på ett 

preobjektivt stadium, oavsett om det som andra gör sker precis i samma stund eller om idén 

om att göra på ett visst sätt finns inom det gemensamma habituset. Csordas menar att när man 

erfar en fysisk förnimmelse som sedan tolkas av en själv eller andra som Guds påverkan på 

kroppen, så är det istället i mötet mellan den egna socialt informerade kroppen och andras 

socialt informerade kroppar som dessa känslor uppstår.
248

  Detta kan tillämpas på att "falla i 

anden" då det i habituset bildas tron att närvaron av Gud skapar någon slags fysisk reaktion i 

samma stund som en människa kommer i kontakt med den.
249

 Det viktiga är inte enligt 

Csordas, varför detta händer, utan att människor faktiskt upplever något hända i kroppen. 

Detta ”något” förklaras genom det gemensamma habituset, att det är Gud som påverkar 

kroppen.
250

 I och med att tanken om att man kan ”falla i anden” är välkänd och accepterad, i 

kristna karismatiska habitus, är det alltså trolig att denna reaktion manifesteras i religiösa 

intensiva sammanhang. Den socialt informerade kroppen, alltså den som faller, reagerar på en 

preobjektiv känsla, en känsla som ännu inte blivit definierad. Kroppen ”vet” hur den ska 

handla som svar på en okänd positiv känsla som tas in preobjektivt. Den faller, eftersom det i 

habituset är känt att man gör så i vissa religiösa sammanhang som en reaktion på det man 

tolkar som Guds närvaro. En närvaro, vars känsla enligt Csordas ska tolkas som andra 

kroppars inflytande över den egna kroppens förnimmelser, och en gud, som enligt Csordas är 

en slags gemensam idé som blivit till en fristående sanning inom habituset.
251

 

Bön och religiös praktik  

I det avsnitt som berör bön och religiös praktik relaterat till kroppsliga upplevelser berättar 

respondenterna om olika erfarenheter av att be i grupp eller enskilt, och alla nämner att de 

både har bett för någon och själva fått förbön. Att få så kallad personlig förbön eller att själv 

ha rollen som så kallad förebedjare, är alltså en praktik som finns inom det gemensamma 

handlingsfältet. Denna praktik, som oftast innebär att någon lägger sina händer på någon 

annan, kunde iakttas på alla fältplatser som ingick i studien. Att få personlig förbön kan ses 

utifrån teorin som ett möte där den egna socialt informerade kroppen fysiskt interagerar med 

andras socialt informerade kroppar. En av respondenterna uttrycker tankar som kan 
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överrensstämma med Csordas betydelse av habitus. Hon menar att det man upplever i ett 

gudstjänstsammanhang, inte behöver vara från Gud utan kan också vara av gruppens 

påverkan. Man kan påverka varandra fysiskt, till exempel genom att gäspa eller tillsammans 

med andra bli väldigt ”hoppig” av en bra lovsång, menar hon, vilket stämmer med teorin om 

den socialt informerade kroppen, som påverkas av andra runt omkring. 

Helanden 

När det gäller de kroppsliga upplevelser av helande, som respondenterna berättar om, kan 

dessa till viss del analyseras med hjälp av ett exempel från ett kristet karismatiskt 

sammanhang som Csordas observerat. Han tar upp praktiken att driva ut så kallade onda 

andar, en slags helandeupplevelse, som kan ta sig väldiga fysiska uttryck. Dessa andar har 

redan fått egenskaper och kännetecken som känns igen i den undersökta gruppen karismatiska 

kristna, menar Csordas och är därför redan objektifierade, vilket understryker poängen att leta 

efter den preobjektiva varseblivningen hos den undersökta gruppen. Tanken med att studera 

en kroppslig förnimmelse med utgångspunkt i ögonblicket innan en människa varseblir och 

sen tolkar den, gör att den kroppsliga förnimmelsen av i det här fallet helande kan undersökas 

på ett tidigare plan innan tolkningar från det gemensamma kunskapsfältet kommer in i 

bilden.
252

 Upplevda helanden av de slag som inte är direkt synliga utan upplevs på ett inre 

plan, kanske kan förklaras utifrån att den som upplever ett helande tar in en preobjektiv känsla 

av positiv karaktär, till exempel som flera respondenter uttrycker det ett flöde genom kroppen, 

för att sedan tolka det som ett helande eftersom detta är den förklaring som finns närmast 

tillgänglig inom habituset. Däremot finner jag det inte möjligt att förklara utifrån Csordas 

teorier de helanden som är av mer synlig karaktär, att tår växt ut som en person beskriver, 

eller att någon får tillbaka hörseln. Då är det mer relevant att diskutera den vilja som verkar 

finnas att berätta om helanden som skett, något som alla respondenter gärna gjort i 

intervjuerna. Själva berättandet, vittnesbördet, om helande så väl som andra religiösa 

upplevelser, verkar vara en praktik som upprätthålls i habituset. Detta framkommer inte bara i 

respondenternas utsagor, utan också på fältet, där en viktig del av det religiösa livet inom de 

olika habitusen, verkar vara att berätta för varandra om olika helanden och bönesvar, och 

uppmuntra varandra till att fortsätta denna praktik av bön för helande och vittnesbörd. På så 

sätt hålls den gemensamma idén om helande vid liv inom habituset. 

Tungotal och andedop 
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En praktik som är mycket utbredd inom kristna karismatiska habitus, är tungotalet och 

andedopet, begrepp som tidigare redovisats och förklarats. Alla utom en respondent säger sig 

ha tungotalets nådegåva, och alla dessa personer ser sig också som andedöpta. Flera av dem 

har en uppfattning om var och när detta andedop ägde rum, och kan beskriva detta tillfälle 

mer eller mindre ingående. I den gemensamma övergripande uppfattningen om andedopet och 

tungotalet ingår det att koppla ihop dessa två kroppsliga fenomen så att praktiken att tala i 

tungor bara anses kunna utövas på ett äkta sätt av den som först erfarit så kallat andedop. I 

habituset av kristna karismatiker, är detta synsätt en gemensam kunskap, och med förebilder i 

gruppen som praktiserar tungotal och berättar om sina erfarenheter av andedop, upprätthålls 

denna hopkoppling. Eftersom ett andedop till sin karaktär är en personlig upplevelse, går det 

inte med säkerhet säga att jag iakttog något sådant under mina fältstudier, men utifrån 

respondenternas beskrivningar av den egna andedopupplevelsen samt gemensamma idéer om 

andedopets existens inom det stora karismatiska habituset, kan jag anta att jag bevittnade 

några sådana så kallade andedop på fältet. På grund av detta, kan argumenteras, att en 

gemensam uppfattning som finns inom ett habitus, styr den kroppsliga praktiken. När nu 

uppfattningen finns om att ett tungotal inte är äkta om det inte först skett ett andedop, 

begränsas de kristna karismatiker som inte ser sig som andedöpta till att inte praktisera 

tungotalet. Detta skulle ju då det strida mot gruppens uppfattning om ett riktigt beteende. 

Vidare kan tungotalet analyseras utifrån att det är en handling som man skulle kunna säga är 

en förkroppsligad händelse som tar form på det preobjektiva stadiet. En av de viktigaste 

erfarenheter som mina respondenter gjort av tungotalet, verkar vara att just tack vare att de 

själva inte förstår de ord som de uttalar, föreställer de sig att bönen fördjupas på ett sätt som är 

en mer rak kommunikation med Gud. Den som praktiserar tungotalet, kan alltså sägas vilja ha 

kvar detta, som de uppfattar som ett himmelskt språk, på det preobjektiva stadiet, utan att 

närmare reflektera över de ord som sägs. De litar på, som någon uttrycker det i en intervju, att 

det säkert är något bra. Tungotalet är för alla respondenter något positivt, och att de som har 

tungotalet får sina egna ord. Dock påpekar en person i mitt material, att det kanske kan bildas 

olika dialekter av tungotal i olika församlingar. Detta uttalande kan kopplas till att kristna 

karismatiker tar efter varandra i de fall då de tillhör ett mindre habitus av andra tungotalare, 

där kropparnas praktik tar efter varandra i form av olika tungotalsdialekter, eller i alla fall 

bidrar till att man som ny i denna praktik, lär sig av andra och vågar ta efter. Då idén om att 

Gud påverkar de troende på olika kroppsliga sätt finns inom den gemensamma 

världsuppfattningen, tolkas tungotalets, liksom andedopets till synes spontana karaktär som 
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ett tecken på gudsnärvaro. Dessa upplevelser, som stärker de troendes gemenskap då de 

upplever sig dela en djup religiös erfarenhet, kan utifrån Csordas tolkas som en erfarenhet 

som inte bara pratas om, utan som också sprids emellan de olika kroppar som upplever det.  

Kunskapsord och profetior 

Även så kallade kunskapsord och profetior skulle kunna analyseras utifrån teorin om 

förkroppsligande, då talet också enligt Csordas är en kroppslig funktion.
253

 Talet blir i det här 

fallet en kroppslig praktik, som visar på något heligt i en konkret kroppslig upplevelse.
254

 I 

mitt material redovisas bland annat att två av respondenterna beskriver att de får bilder i 

huvudet, som de tolkar som gudomligt inspirerade. Detta sätt att förklara hur de upplever sig 

”få” kunskapsord eller profetior i form av bilder i huvudet, vittnar återigen om att det är fråga 

om en kroppslig förnimmelse som respondenterna upplever som spontan och av Gud given. 

Även här kan detta fenomen härledas till förkroppsligande i ett habitus. Att det som uppfattas 

preobjektivt av den egna kroppen, har tagits upp av andra människors påverkan, men ter sig 

efter objektifiering och medvetet tänkande som något som härstammar från Gud. I det fall då 

en respondent menar gåvan att profetera går att låna av andra genom handpåläggning kan 

Csordas teorier med fördel tillämpas. Detta är ett typiskt exempel på en kroppslig 

förnimmelse där denna känsla lånats mellan medlemmar av habituset. Vid de gemensamma 

sammankomsterna i den stora frikyrkoförsamlingen förekom uttalanden från ledaren i 

församlingen, av mer eller mindre diffus karaktär, vars syfte verkade vara att tolkas av 

församlingen som profetiska. I och med att denna person troligen regelbundet gör sådana 

uttalanden, bildas i detta habitus en gemensam idé av att en profetisk gåva är verklig och 

verksam, vilket leder till att andra inom habituset vågar uttala profetiska ord samt att 

budskapet som sagt får stor betydelse då majoriteten inom habituset tolkar detta som ett 

budskap från Gud. I denna situation blir tron på ledarens profetior ett maktmedel, som verkar 

som en sammanhållande faktor för gruppen. 

Övrig analys av etnografisk evidens 

De evidens som framkommit i fältarbetet har en gemensam nämnare, nämligen det att de alla 

utspelar sig i en social kontext av kristna karismatiker, som på var och en av de observerade 

fältplatserna skapat ett habitus, som i sin tur då och då tar intryck av varandra genom att olika 

karismatiska personer förflyttar sig emellan dessa grupperingar. Vidare kan sägas att på alla 
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fältplatser förekommer, eller pratas om, de uttryck av kroppslig praktik som karismatiker ser 

som inspirerade av Gud. Samtidigt kan vissa skillnader urskiljas, exempelvis tungotalets 

användning i de olika fältplatsernas habitus, från att vara ett mycket högljutt tal, till att vara 

knappt hörbart. Genomgående är att många av de synliga drag av religiös praktik som kunnat 

observeras, är inspirerade utifrån det stora globala karismatiska habitus, som har Bibeln som 

en gemensam idé, där kristna karismatiker tenderar att lägga stor vikt vid bibeltexter som 

handlar om de andliga nådegåvorna. Därför kan det till viss del förklaras att det finns så 

många likheter i hur dessa karismatiker upplever sig möta Gud. På ett preobjektivt plan 

påverkas kroppen av de andra som delar samma tankevärld, och i denna tankevärld, eller 

habitus, finns redan färdiga mallar för hur en människa ska reagera på kroppsliga känslor av 

gudsnärvaro. 

3.4 Vidare forskning 

I det insamlade materialet finns evidens för flera ämnesområden som behandlar kristna 

karismatikers religiösa beteenden, såsom exempelvis ledarens roll i en karismatisk kontext. 

Det språkbruk som respondenterna använt sig av skulle kunna undersökas närmare, särskilt 

med tanke på teman som innanför och utanförskap samt framgångsteologi. En vidare 

forskning vore också intressant kring andedopets praktik, och tungotalet som inom dessa 

kretsar förväntas följa med det. Hur ser man på sådana karismatiska uttryck, bland 

medlemmar av icke karismatiska kyrkliga samfund, och hur upplever kristna karismatiker det 

är att leva i ett sekulariserat samhälle? Det skulle också kunna vara relevant att utforska 

genom kvalitativa intervjuer, kristna karismatikers syn på ondska och sjukdom, samt deras 

världsuppfattning kring en andlig verklighet. Även forskning på Oasrörelsens betydelse för 

kristna karismatiker inom svenska kyrkan anser jag bör göras, samt av det nätverk av 

karismatiska kristna som finns över landet och världen, som möjliggjorts på ett helt nytt sätt 

genom internet och sociala medier. Det undersökta fältet är mycket stort och rymmer många 

spännande infallsvinklar att forska vidare på. 

3.5 Sammanfattning 

Denna uppsats syfte var att undersöka de kroppsliga uttryck som kristna karismatiker tolkar 

som religiösa, med fokus på så kallad gudsnärvaro, samt de andliga nådegåvorna. Jag ville 

också ta reda på hur den sociala gemskapen i kristna karismatiska sammanhang påverkar de 

subjektiva kroppsliga upplevelserna, som tolkas som religiösa av individen.  
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Mina frågeställningar, som jag nu anser är besvarade löd: 

1: Hur beskriver kristna karismatiker religiösa upplevelsers påverkan på kroppen?  

2: Vilka synliga kroppsliga uttryck kan iakttas i kristna karismatiska sammanhang?  

3: Finns det gemensamma sätt att uttrycka upplevelsen av gudsnärvaro (enskilt eller i grupp) 

och hur kan eventuella likheter i så fall förklaras? 

Min första frågeställning besvarades i resultatets första del. Min andra frågeställning 

besvarades i resultatets andra del och den tredje, som bygger på de föregående frågornas 

resultat, besvarades i analysen. 

Mitt eget intresse för detta ämne fick jag som barn då jag själv konfronterades med olika 

karismatiska uttryck, som senare ledde till att jag idag definierar mig som en del i det nätverk 

av kristna karismatiker, som jag i denna uppsats undersökt. Därför har det varit av största vikt 

under arbetets gång att ha en stor medvetenheten om min egen roll som forskare på 

hemmaplan. Denna roll har både inneburit risken att bli för personligt engagerad, men 

samtidigt har den varit till stor hjälp då jag med min förkunskap till viss del ”talar samma 

språk” som de människor som deltagit i studien. Jag anser att med hjälp av de åtgärder jag 

tagit, samt den medvetenhet jag haft kring min egen roll, har studiens trovärdighet bevarats.   

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer samt deltagande observationer. Den 

gör inte anspråk på att täcka hela fältet av karismatiska kristna, men genom att göra 

djupgående intervjuer och observationer kunde jag få ta del av människors upplevelser kring 

detta ämne på ett djupt personligt plan. Urvalet av deltagare samt fältplatser i studien gjordes 

med hjälp av en nyckelpersons kontaktnät, samt genom den så kallade snöbollsprincipen, då 

den undersökta gruppen kan sägas vara en dold population. Till min hjälp i de 

semistrukturerade intervjuerna hade jag en intervjuhandledning som utgick ifrån de så kallade 

andliga nådegåvorna. Sex intervjuer gjordes, varav en med två personer vid samma tillfälle. 

Totalt deltog alltså sju personer i de kvalitativa intervjuerna. De deltagande observationerna 

genomfördes i tre olika karismatiska sammanhang, varav ett sammanhang observerades vid 

fyra tillfällen, och de andra vid ett tillfälle vardera. Genom att använda dessa två metoder för 

att undersöka mitt material, gjordes en metodtriangulering, som ökade tillförlitligheten i 

studien. 

I den tidigare forskning som gjort av kristna karismatiker i Sverige var Hjalmar Sundén den 

mest tongivande, då han med sin rollteori satte avtryck i religionspsykologin. Med denna teori 
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som grund fortsatte andra att forska på ämnet, Nils G. Holm med sin avhandling om tungotal 

och andedop för att nämna någon. Även Simon Coleman och Antoon Geels är forskare som 

undersökt kristna karismatiker i Sverige. Då tonvikten lagts på Sundéns rollteori är det 

intressant att tillämpa en ny teori på svenskt material, nämligen antropologen Thomas J. 

Csordas teori om embodiment, förkroppsligande. 

Teorin som använts i denna uppsats utgår alltså från Thomas J. Csordas, som i sin tur tagit 

fasta på begrepp av Bourdieu och Merleau Ponty. Teorin utgår ifrån ett synsätt att man bör 

som forskare se människan som en helhet och inte uppdelad i kropp och själ. Fyra 

grundläggande begrepp som ingår i teorin kan sammanfattningsvis nämnas, för att kort 

förklara teorin som använts i uppsatsen. Förkroppsligande, är det tillstånd då man tar emot 

intryck, engagerar sig i och bara är närvarande i världen. Det är i detta tillstånd, menar 

Csordas, som forskningen bör ha sin utgångspunkt. Det preobjektiva tillståndet, kallas det 

tillstånd för, som allting befinner sig i, innan vi så att säga sätter namn på allting. Vidare 

menar Csordas, att istället för att undersöka ett beteende eller en handling utifrån att den redan 

gjorts, bör man istället intressera sig för arbetsläget, den så kallade praktiken, alltså det 

ögonblick då en handling eller en reaktion skapas. Slutligen, menar Csordas, utförs allt detta i 

ett habitus, ett system av tankar, idéer, världsuppfattningar, handlingar osv, som delas av 

andra. Ens egen kropp reagerar på andra kroppar inom habituset och reagerar instinktivt på 

intryck på det sätt som är känt att man kan göra inom den sociala gruppen. 

Centrala begrepp i denna uppsats har varit för att nämna några: Karismatisk, dvs. en kristen 

trosinriktning med fokus på andedopet, och framför allt nådegåvorna, där man menar att Gud 

ger olika mer eller mindre övernaturliga egenskaper till de troende, för att verka för 

församlingens uppbyggelse. Begreppet nådegåvor grundar sig på bland annat Paulus 

undervisning i första korintierbrevets fjortonde kapitel, där det räknas upp nio egenskaper som 

den troende har möjlighet att få ta del av. Vidare kan nämnas begreppet andedop, som enligt 

kristna karismatiker är en stark upplevelse av gudsnärvaro, som fördjupar den troendes 

gemenskap med Gud. Tätt sammankopplat med detta andedop, finns också tungotalet, ett 

verbalt beteende av att uttala ord som man själv inte förstår men som av de troende själva ser 

som ett effektivt bönespråk, alternativt ett känt världsligt språk av något slag. 

I resultatets första del besvarades den första frågeställningen genom redovisningen av 

respondenternas utsagor om religiösa upplevelsers påverkan på kroppen. Respondenterna 

beskriver känslor av värme, att kroppen kan börja skaka, att man kan som de uttrycker det 
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”falla av Guds kraft”, gråta eller känna en oerhörd frid. En respondent berättar om synintryck 

av att befinna sig i himlen och kroppsliga intryck av att gå i luften, för att nämna något. De 

beskriver också olika erfarenheter av kroppsligt helande samt diskuterar kring andedop och 

tungotal. Alla utom en upplever sig ha fått tungotalet, och de flesta kopplar samman detta med 

en upplevelse av att ha varit med om ett andedop. Alla ser tungotalet som en stor tillgång i det 

personliga bönelivet. Många respondenter menar sig också ha erfarenhet av profetians gåva. 

Hos någon kommer den till utryck i att hon ser bilder i huvudet när hon ber för någon, för en 

annan person tar denna gåva sig uttryck i att göra goda gärningar för någon annan.  

I redovisningen av empirin från fältplatserna, som är en ungdomskonferens i en stor 

frikyrkoförsamling, en mässa i ett ekumeniskt kapell samt en soakingsession hos en fristående 

kristen organisation, framkom mycket material som stödde respondenternas utsagor. Jag 

kunde iaktta beteenden som tycktes vara liknande de som respondenterna berättat om, så som 

tungotal, profetior, helanden och fallande mm. Personlig förbön förekom vid alla 

observationstillfällen samt de andra förut nämnda kroppsliga uttrycken.  

I analysen analyserades ett urval av det material som redovisats, exempelvis togs fenomenet 

”att falla i anden” upp. Med utgångspunkt i Csordas teori, kan det tänkas, att beteendet att 

falla finns som en gemensam idé i det kristna karismatiska sammanhang som bildar ett 

habitus. Man faller, skulle man kunna hävda enligt Csordas teori, som ett svar på en känsla av 

någon slags yttre påverkan på kroppen, utan att medvetet reflektera över det. Den troende 

handlar på det preobjektiva planet på det sätt som är känt inom habituset, dvs. genom att falla, 

och tolkar detta i sin tur som att det var tack vare en stark gudsnärvaro som man gjorde det. 

Detta eftersom händelsen upplevs som spontan av individen. Denna förklaringsmodell kan 

tillämpas på fler beteenden som tagits upp i denna uppsats, och jag går inte närmare in på det 

här. Däremot finner jag att inte allt går att förklara enligt Csordas teori, exempelvis bevittnade 

helanden av mer konkret och synlig karaktär, till exempel som någon vittnar om, att en döv 

person fått tillbaka hörseln. 

Vidare hämtar det lokala planets habitus intryck från det globala habitus av kristna 

karismatiker, som bland annat har internet till hjälp för att spridas. På samma sätt är Bibeln en 

gemensam kunskapsbank som förenar de olika kristna karismatiska habitusen, vilket man 

skulle kunna hävda gör att kristna karismatiker har liknande beteenden och uttryck för respons 

på upplevd gudsnärvaro över hela världen, även om lokala skillnader förekommer. 
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I analysen kan jag också konstatera att i ett habitus uppstår vissa gemensamma idéer som styr 

hur den enskilde individen praktiserar sin tro. När det gäller den uppfattning som finns inom 

kristna karismatiska sammanhang, att ett andedop måste ha skett för att man ska kunna tala i 

tungor på ett äkta sätt, hindrar det den som inte upplever sig ha varit med om ett andedop från 

att använda sig av tungotalet, även om personen upplever sig ha fått tungotalet. Det skulle ju 

då strida mot habitusets gemenskap. Däremot är beteendet att tala i tungor något som de 

troende själva med Csordas ordval eftersträvar att ha kvar på ett preobjektivt plan. Man vill 

inte medvetet analysera de ord som sägs och låta sitt medvetande ”lägga sig i”, då det anses 

vara en mer effektiv kommunikation med Gud att förbipassera det egna förnuftet och språket. 

För vidare forskning skulle det exempelvis vara intressant att närmare undersöka språkbruket 

i dessa kristna karismatiska sammanhang, vilka ord man använder för att berätta om den egna 

gudsupplevelsen. Ledarskapets betydelse inom ett karismatiskt habitus samt hur kristna 

karismatiker upplever det att leva i ett sekulärt samhälle är andra infallsvinklar till ämnet. Det 

undersökta fältet är mycket stort, och jag vill med detta arbete väcka nyfikenhet till vidare 

forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuhandledning 

Arbetsnamn för frågeställning: Vad tar sig upplevelsen av Gudsnärvaro för uttryck, både 

fysiska och psykiska, hos kristna karismatiker i södra Sverige? 

(Kön) Ålder, Yrke, Nuvarande och eventuell tidigare församling 

Kan du berätta om din väg till tro? (Hur blev du kristen?) 

Skulle du själv se dig som en karismatisk person, när det gäller din tro? 

Vad innebär det att vara karismatisk, för dig? (om nej, finns det något annat ord du hellre 

skulle vilja använda?) 

Vad har bönen för betydelse i ditt liv? (Hur ofta? Vad är det som gör att du ber? Hur känns 

det? Till vem vänder du dig oftast när du ber (Jesus, fadern helig ande…osv) 

I bland annat Första korintierbrevet, talas det om de andliga nådegåvorna, vilka av dessa 

känner du till?  

Hur viktigt tycker du att det är att man som kristen försöker eftersträva att få dessa gåvor? 

Varför det?  

Har du själv upplevt dig ha någon av dessa gåvor? (Om ja: tungotal: första gången, något 

medvetet eller ej, fortsatt bönespråk? Vad är tungotalets funktion? Helande: Har du själv 

blivit helad, bett för någon som blivit det? Profetia; kunskapsord, erfarenhet av det? Hände 

det en gång eller flera? Hur känns det? Om nej, finns det någon gåva som du inte har som du 

längtar efter, varför?) 

Hur skulle du beskriva känslan av Gudsnärvaro?  

I vilka sammanhang, har du känt denna närvaro av Gud? (När händer det oftast? ensam, i 

grupp, natur, musik?)  

Finns det något du kan göra för att lättare möta Gud?  

Spelar platsen du är på då och människorna du umgås med någon roll? 

Har det då hänt att du reagerat fysiskt på något sätt? 
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Har du haft någon stark specifik upplevelse av Gud? Vill du berätta om den? (Vad hände? 

Hur kändes det? Vad hände med dig vid detta tillfälle? Har det lett vidare till något, 

förändrat dig, hänt flera gånger?) 

Hur känns det att prata om sådana här saker?  

Kan du prata om det i din församling? Med andra utanför kyrkan? (Hur kommer det sig tror 

du?) 

Finns det något du vill tillägga? 


